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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާ ެދވަނަރުގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ ވަނަ އަހ2018ަ

 ދުަވސް( )އަންގާރަ 2018 ޖޫން 26

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهوعلى آله وصحبه ومن و الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއް  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  25ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 .ން މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 . ންމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުރުޢުލާންކުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އި، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

  .2018/2/2އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 އީއަށް ހަތަުރ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ. އެ  2018/11އިން  2018/8އުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު ޔަ -3.2

 ޔައުމިްއޔާތައް މިވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި ަޔުއމިއްޔާތައް. 11ވަނަ ޖަލްާސއިން 8ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަަމ ދައުރުގެ  2018

އިދުަގިއާވ ވާތީ ގަވާ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިނު

 . ންމައިފިންަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަޫބލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުިމއްޔާތަ

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އި އެ ވާހަަކ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ތަންކޮޅެއް ލަސްވި ކަމަށްޓަކަ ، ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4 އެޖެންޑާ އައިޓަމް

ޓަަކިއ ވި ކަމަށްބަޖެހޭ. ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވުމުެގ ސަބަބުން ޖަލްސާ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ލަސްދަންނަވާލަން އެ

 4ން ގެ ދަށ5ު ގެ ައރިހުން މާފަށް އެދެން. މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ތެރޭަގއި އެޖެްނޑާ އައިޓަމްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ންކުރާ ވޯާޓއި، ަގއި ބަޔ5.2ާަގއި ބަޔާންކުރާ ވޯާޓއި، 5.1 ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލުން އެބަޮއތް. އެއީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

 ހަތަރު ގާ ވޯޓާ، މިަގއި ބަޔާންކުރާ ވޯޓާިއ، ެއޖެންޑާގަިއވާ މަސަްއކަތް ނިމެންދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނ5.3ަ

 ވޯޓު ނެގުން.

 

 ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން، މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒ5ުޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

ަގިއވާ، ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -5.1

ލާޙުގެަނއުމުގެ ބިާލއި، )ިރޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞް 2008/12ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ަނންބަރު 

ގަިއާވ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން 6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

)ިރޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަްށ  2008/12މުޙަންމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގަިއވާ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 6.3 އައިޓަމް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލާއި، އެޖެންޑާ

)އިންތިޚާބުތަާކ  ބެހޭ އާންމު ގާނޫނު( އަްށ  2008/11މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންަބރު 

ވަނަ މާއްާދގެ 75ޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު؛ މި ތިން ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ރައްޔިތުންގެ މަ

)ނ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ުކރިއަށްގެންދިއުމަށް ޓަަކއި މި ތިން ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުެގ މި ޖަލްސާަގއި 

ވޯޓަށް ދަންނަާވލުން އެބައޮތް ކުރިން ވެްސ ފެށުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް 

ންނަވާލި ފަދައިން. ވޯޓުރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްވުމަށް ިއދާރީ މޭޒުގަިއ ދަންނަވަން. ިމ ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީތަކަށް ދަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، 107އައި ބަދަލެއް ދަންނަަވއިލާަނން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އަށް ބަދަލުގެންނަްނ ބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅުމުން، އެކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ މަޖިލީހުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޮމިޓީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންްޓރީ ގްރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަށް ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން އަންާގފަ. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީއަްށ 

. ކޮމިޓީަތކަށް އަިއ ބަދަލު މިއަދުެގ ިމ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ ދަށުން އިޢުލާންކުރަނ107ްއައި ބަދަލު ަގވާއިުދގެ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒު 
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ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ؛  -1 ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްާޔގައި ހިމަާނނެކަމުގައި ދަންނަވަން.

އަރުވަން. ބަދަލު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުަމށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް 1

ވޯޓަކަށް ދަންނަވައިލާނަން.  4ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ކުރިން ވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން، މިއަދު މި ވަގުތުަގއި 

 ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަނިކު ޙްަމދު ނިހާން ޙުސައިންަގިއވާ، ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އ6.1ައެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ގެ ބިލުގެ )ރިޔާީސ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙުގެނައުމު  2008/12ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ދިއުމަްށ ކުރިއަށްގެން ވަަނ މާއްދާގެ )ނ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން،75އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ނަށް  މެންބަރުން ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގައި ކުރިއަްށގެންދިއުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރިޓަކައި އެ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30    ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ 

 29    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   29     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15      ނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭ

 29        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ިތއްބެިވ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްމި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

ޓުދެއްވި މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ29ޯބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ30ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ަވޑަިއގެންނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެ

ގޮތަށް ވޯުޓގަިއ  ޅުނުއެހެންކަމުން، ހުށަހެ .29. ޖުމްލަ؛ 15. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 29މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ން ށް މަޖިލީހުބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން މި ބިލުގެ ބަހުސް މިއަދު ކުިރއަށްގެންދިއުމަ

 ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ދެވަނަ ވޯޓު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙުސައިން  ރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގަިއާވ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފ6.2ައެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ްށ )ިރޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަ 2008/12މުޙަންމަދު ލަޠީފް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ެގ  )ނ(ަގއިވާ ގޮތު ވަނަ މާއްދާގ75ެއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ިއބްތިދާޢީ ބަހުސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 މެދު ްށގެންދިއުމާމަތީން ކުރިއަށްގެންިދއުމަށް ަޓކައި، ެއ ބިލުެގ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުގެ ިމ ޖަލްސާަގއި ކުިރއަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ 

 30    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 29    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   29     ންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެ

 15      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 29        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިތއްބެިވ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްމި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

ޓުދެއްވި މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ29ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 30އަދަދު؛ މެންބަރުންގެ 

ނެިވ ަވޑަިއގެންނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެ

 ގޮތަށް މި ބިލުގެ އެހެންކަމުން، ހުށަހެޅުނު .29. ޖުމްލަ؛ 15ދަދު؛ . ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އ29ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ްނ  އިއްތިފާޤުބަހުސް މިއަދުގެ ޖަލްސާގަިއ ކުރިއަށްގެންިދއުމަށް ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިއަދުގެ ތިްނވަނަ ވޯޓު.

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ޙައްމަދު މުގަިއާވ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 6.3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ގެނައުުމގެ ބިލުގެ )އިންތިޚާުބތަކާ  ބެހޭ އާންމު ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު 2008/11ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ރިއަށްގެންދިއުމަށް ކުވަަނ މާއްދާގެ )ނ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން 75ންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ރައްޔިތު

ންނަށް ރި މެންބަރުޓަކައި، އެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގައި ކުރިއަްށގެންދިއުމާ މެދު އިްއޒަތްތެ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ްއވުންވޯޓުދެ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 30    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

   30     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 30        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިތއްބެިވ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްލަ އަދަދު؛ މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ޓުދެއްވި މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ30ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 31މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ގެންަވޑައި ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެ

  ގޮތަށް މި ބިލު އެހެންކަމުން، ހުށަހެޅުނު  .30. ޖުމްލަ؛ 16. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 29މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުން ފާޤުން މަޖިލީވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތި ކުރުމަށްބަހުސްމިއަދުގެ ޖަލްާސގައި  ވެސް

 .ވޯޓު ދެން މި އޮތީ ޖަލްސާގެ ވަުގތު އިތުރުކުރުމަށް ދަންނަވައިލާ ފަުހ( ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންދެން މި މިއަދުގެ ޖަްލސާގެ އެޖެންާޑަގއި ހުރި މަސައްކަތްަތއް ނި ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ދަށުނ36ްގަާވއިދުގެ 

 ދެން.ދެްއވުން އެރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުޖަލްސާގެ ަވގުތު އިތުރުކުރުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 30    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   30     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 30        ޖުމްލަ:
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 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ިތއްބެިވ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްމި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

ޓުދެއްވި މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ30ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 31މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ަވޑަިއގެންންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނު

ލްސާެގ ޖައެހެންކަމުން، މިއަުދގެ  .30. ޖުމްލަ؛ 16. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 29މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގެ މެންބަރުން ވަަޑއިގެންެނވިއެޖެންޑާަގއިާވ މައްސަލަަތްއ ނިމެންދެން ކުރިއަށްގެންިދއުމަށް ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެ 

 އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް .6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .، އިބްތިާދޢީ ބަހުސ6ްޖެންޑާ ައއިޓަމް އެ

ންބަުރ  ނައިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނުވިލިމާލޭ ދާ -6.1

ބިލު  އިބްިތދާޢީ ބަހުސް ފެށުން.)ރިާޔސީ އިންިތޚާބުގެ ގާނޫނު( އަށް އިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ  2008/12

އަޙްމަދު   މެންބަރުހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި

 ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް.

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާލޭ

 .وعلى آله وصحبه أجمعين رسول هللاعلى الم الة والس  الص   .العالمين رب   هلل الحمد .حيمحمن الر  سم هللا الر  ب !އާދެ

ށް އިޞްލާޙެްއ ބުެގ ގާނޫނު( އަ)ރިޔާސީ އިންތިޚާ 2008/12ނޫނު ނަންބަރު ގާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!

 ބޫލުކުރާހިތްާވ ވަރަށް މުހިންމު އަސާސެއް ގައަުޅގަނޑު  ،ފެށީ ގޮތުން މި ގެނައުުމގެ މަސައްކަތް އަުޅަގނޑު އަމިއްލަ

 ގޮތުން ވެސް އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސާސްަތކުގެ ތެރޭަގއި ވެސް ހިމެނޭ ނޫނީދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުގަިއ ގާ

 ޫނނަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަން ގެނައުން އެއީ މުހިންމު ލާޒިމު . އަދި ގާއެކަން ެއގޮުތގައި ދަމަހައްޓަން ،ވާތީ ކަމަކަށް

ިދވެިހ  ،މިދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފުރަތަމަ ބާބުަގއި ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ެދކޭތީވެ. އަުޅގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން

ޅުގަނުޑމެންގެ އަސާސްަތކާއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ދިވެހިވަންަތކަން އަ  ،ރައްޔިތުކަން ބަޔާްނކުރާ ނުުކތާއިން ފެއްޓިގެން 
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ގޮެތއްަގއި ިދވެިހ  ހިމެނޭ. ޚާއްޞަ  ދިވެިހވަންތަކަމުެގ ވާހަކަތައް މި ބާުބަގއި އެބަ ،ދައުރާއި ދިވެހިންެގ  ހެއްޓުމުގައިދެމެ

ނަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރާ ނުކުތާތަްއ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުން 9ތް ބަޔާންކޮށްދީފަިއވާއިުރގައި ރައްޔި

ކޮންމެ  ވާރައްޔިތެްއކަމުަގއި ފަށާއިރު ދިވެހި  ޤާނޫނުއަސާީސއަްށ ޢަމަލުކުރަންމި  ،ގައި 1ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބައޮތް. 

 ވާއި ، ގާނޫުނގ3ައަދި  ، ދަިރއެއް ދިވެހި ަރއްޔިަތަކށް އުފަން ކޮންމެ ދިވެހި -2 ރުގަިއ،މީހެއް ކަމުަގއި ބަޔާންކުެރޭވއި 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ކިބައިން ދިވެހި ރައްޔިތުކަްނ  -ން ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެއްޖެ ކޮންމެ ބިދޭސީއެްއ. )ށ(މަތީ ގޮތުގެ

ން ިދވެހި ގޮުތގެ މަތީ ނޫނުަގއިވާ ކޮށްލަން އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ގާނިގުޅަެއއް ުނގަނެވޭެނއެވެ. ިދވެހި ރަްއޔިތުކަން ދޫ

 ރާއްޖޭގެހިބައޮތް. އަދި އޭގެފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެމިހެން ބުނެފައި އެ .ދާެނެއވެރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލެވި

އުސޫުލ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަނޑަައަޅއިދީފައި އެބައޮތް. މިދެންނެވި  ،ކުރާނެ ގޮތްރައްޔިތުންެގ މަްއޗަށް ވެިރަކން

ންނަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުެގ ދިވެހިރާއްޖެ ބަޔާންޮކށްދޭ ބާބުގެ ފަހަށް ދިވެހި ރައްޔިތު ،ބާބުގެ

އާދޭ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަރުލަމާނީ މަޖިލިސް ނުވަތަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާ ބެހޭ ބާބު އެބަ ،ބާބުގެ ވާހަކަ ަބޔާންކޮށްދީފައި

މުތަކަށް ކުރިމަތިލާ އާދޭ. މި މުިހންމު މަޤާ އަދި ޭއގެފަހުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ ބާބު އެބަ

ކޮންކަހަލަ މީހެއްކަްނ  ގެ ޝަރުޠުތަެކއް އެަބ ބަޔާންކުރޭ މިއިން ކޮންމެ ބާބެއްަގއި ވެސް. ކަނޑަެއޅިގެްނ އެއީ ފަރާތްތަކު

ވާހަަކތައް ލިެޔވިފައި އެބަހުރި.  ދެން ލިޔެލެވޭނެ މިންވަރަށް އަދި ބަޔާންކުެރވޭ މިންވަރަްށ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ވަނަ މާއްާދއާ ހަމައަށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އިންތިޚާބުކުރާ މީހެްއގެ  109 ،ޖެހެނީ ލަން މިޖެހިއަޅުގަނޑަށް 

ދިވެހި މަންމައަކާއި ބައްަޕައކަށް އުފަން ދިވެހި ދަރިއަުކ  ،ގެ )ހ( ަގއ109ިހުންނަންވާނެ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކުރުން. 

  ނުވުން އެަބއޮތް. އަދިހަމައެާއއެްއކޮށް މުސްލިމަކު ކަުމގައި ަރއްޔިެތއް ކަުމގައި  ގެއްއަދި ބޭުރ ޤަުއމެ ،ކަމުގަިއވުން

ރި ނުކުތާ ނުދަންނަވައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ހިސާބުން ދެން ބާކީ ހު ގެ މީހެއް ކަމުގަިއވުން. މިސުންނަތް ޖަމަޢާތުވުމާއި 

އަޅުގަނޑު  ހުނު ހިސާބަށް ނޫނަށް ިމ އިޞްލާޙު އަުޅގަނޑު ގެންަނންޖެގާރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ކުރާނަން. ދަންނަވަން ައޅުގަނުޑ މަސައްކަތް  މި މަފުހޫމު ،ންޖެހޭ ބޭނުމާއިިއޞްލާޙު ގެންނަ މި ގާނޫނަށް އަދި  ދާނަން.

ަޤއުމާ  ގެއައި ސިޔާސީ ތާރީޚުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުގެ ފަހަކަށް މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތަން  ކަހަލަ މީސްމީހުން ނުކުމެގެން އަންނަ ކެރޭ ސް ަދއްކާލަންކޮންމެފަދަ ވާަހކަެއއް ކޮންމެ ތާކު ވެ މެދުގައި ހަމަ

އުޅެަފއި ރާއްޖެ ހަމަ އާދެވޭ ހިސާބުން  ބައެއް މީހުން ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. މީގެތެރެއިން

ތަން އެބަފެނޭ. މިއިން ޒަމާނަކު  ބޮޑު ލޯތްބެއް ވާ އުމު ދެކެ ވަރަށްީމހުންނަށް ދިވެހި ޤަ އެފެއްޓިގެން ކުއްިލއަކަށް 

އަުޅގަނޑުމެްނެގ  ،ނަންތަކާއި ފެއްޓިގެން ދެކެފަރިތަ ހުރިހާން ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ކާބަފައިންސުރެ

ޔާ ނަން ނޭނގުނަސް ހަމަ އެްއޗަކަށް ކި  މިއިން ،ސާއިމަސްމަހާމެއް ،ވެށީަގއި ހިނގާފައި ހުރި ގަސްގަހާެގއްާސއި

ވޭ. އެއް ނަންބަރު ފާލަމަށް ހަމަ  ކަހަލަ ގޮތެއް ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އެ ބޭުފޅުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރަކން ފެންނަ

ޭއ ބުނާ މީހާ އެ މަހަށް ިކާޔ "ގޯޑް ވަްޓ އަ ފިޝް  މައި އޯ ށް "ހުއްޓޭތަނުން އެތާ ކައިރިން ެފންނަ މަހެއް ފެންނައިރަ
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އި ދިވެހިްނެގ  ަޤއުމުެގ ޤައުމިްއޔަތަކާ ިދވެހިންގެ މިއީ .އެންމެ ުކޑަމިނުން ނޭނގެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނަން ވެސް

 ބޫލުކުރޭ. މިކަމުގައި މަސައްކަްތކުރާކަމަށް ހަމަ އެންމެންމެ ގަ ބަހަކާއި ދިވެހިންގެ ުއސޫލުތަކެއް އޮންނަންޖެހޭނެ

 ،ވަނީ  މިސޫލުެގ ދަށުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ބަލާފަިއ ބޫލުކުޭރ. މި އުމީހުންނާއި ނުކުރާ މީހުން ެވސް ގަ

ތަކުގެ ތެރޭގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކަމަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހެްއގަިއ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 މީހަކީ )ހ( ަގއި އެ ؛މާއްދާލި ؛ ދެންެމ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާވަނަ މާއްާދގެ 109ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

އަިދ ބޭރު ޤައުމެްއގެ ަރއްޔިަތކު  ، ކަމުަގިއވުންދިވެހި މަންމައަކާިއ ދިވެހި ބައްޕައަކަްށ އުފަން ިދވެހި ރައްޔިތަކު 

ދިވެހި  ،ދިވެހި ދައުލަތުގެ ،ޞަދަކީއެ މާްއދާގެ މައިގަނޑު މަޤް ،ހިނދު ވާކަމަށް ކަނޑައަޅާަފއި ކަމުގައި ނުވުން

ކަމަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް ފުރިހަމައަށް  އިންެގ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާސަރުކާރުގެ އަދި ސިފަ 

 ކަުމގައި އްަގއި އޮތް މީހަކުތެލަހާަޤއުމެްއެގ ނުފޫޒެއް ެއއްވެްސ  ބޭރު ،އިވުމާ ކަމުަގއި އިޚްލާޞްތެރި މީހެއް

ގޮތެއްަގއި   ފުރިހަމަ ންކޮށްފައިވާ ޝަރުތު)ހ( ގައި ބަޔާ ވަނަ މާއްދާގެ  109ޤާނޫނުައސާސީގެ  ،ވާތީނުވުންކަމުަގއި 

އްަގއި ބޭރު ޤައުމެްއގެ ަރއްޔިަތުކ ތަންޒީމުކުރުމަށް ޓަަކއި ރިާޔސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހަކު އެްއވެްސ އިރެ 

ށްލިތާ މީހަކު ބޭރު ރައްޔިތުކަން ދޫކޮ އެފަދަ މީހަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ އެ ،ނަމަ ކަމުގައި ވެފަިއވާ

ގޮތުން ކަނޑައެޅުުމގެ ބޭނުން. އަދި މި  ނޫނީމަވެފައިކަމުަގއި ވާަނމަ ކަމަށް ގާ)ދިހަެއއް( އަަހރު ފުރިހަ 10މަދުވެގެން 

ރިކުރުމަށް ތެރައްކާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުީމ ސަލާމަތު ،މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލުއިޞްލާޙަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  

 .އަުޅގަނޑަށް ފެންނާތީވެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަގއިކަމު  ެގންނަންޖެހޭ މުހިންމު އިޞްލާޙެއްނޫނީ އޮިނގަނޑަށްގާޓަކައި 

ރަްއޔިތުކަން ދޫޮކށްލާފައި ބޭރު ޤައުމެްއގައި މުޅި އުމުރު ހޭދަކޮށްފައި ހަމަ ކުއްލިައކަށް މިދެންނެިވ  ހުސްއެކަނި

 ،ގައި އޮންނަންީވ. ދިވެހިރާއްޖެ ބަދުނާމުކޮށްމިކަމުކު ނޫން މީހާގެ ވާހަކަ އެކަންޏަ  ހުވަފެނުން ހޭލެވިގެން ރާއްޖެ އަންނަ

ަޤއުމު  ،އަދި އެިކއެކި ކަހަލަ ދަފުތަރުތަކުަގއި ރަޖިސްޓަީރވެ ،މެދު އެކަީށގެްނނުވާ ވާހަކަ ދަްއކައި  ދިވެހިރާއްޖެއާ

 ،ގޮްތގޮތަށް ގެންުގޅެއެކި ން ޤައުމުތަކުގެ ޕާސްޕޯޓު ައދި އެހެ ،ދޫކޮށްލާފައި އެހެން ތަންތާނގައި އުޅެ  ގެންކަމުނުގޮސް 

ދައްަކާވ އި ވާހަކަފުޅުމިހެން އުޅޭ މީހުންނާ މެދު ވެސް އަުޅގަނޑު މިދެންނެވި އުސޫލުން މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ

 ،ނޫނަށްގާންމެ އިޞްލާޙެްއ މީ. މިދެންނެވި އެ ؛ބޭބޭފުޅުންގެ ވާހަަކއާ އެުކަގިއ މިއަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ައންނަން

 ެއްއ މި އިތުރުކުރަނީ. ބުނެވިދިޔަވަނަ މާއްާދއަށް )ނ( 7މައެކަނި ނޫނަށް ހައޮތް ގާ އި މިއަުތގަ  ގެއަޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑު ދެންމެ މި  އެ )ނ( ގައި ލިޔަންީވ ގޮތް ،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ފަހަތަށް )ނ( އިތުރުކޮށްފައި 7 ގާނޫނުގެ

ޤާނޫުނއަސާީސގެ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހޭ ޝަރުތުއިންތިާޚބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގައި ހުންނަންޖެލީ. ރިޔާސީ ދަންނަވާ

 ،ރައްޔިތަކު ކަމުަގއިވުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެ މީހަކީ ދިވެހި މަންމައަކާއި ދިވެހި ބައްޕައަކަށް އުފަން ދިެވހި 109

ރިމަތިާލ ުނވުން ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ކަމަށް ަޓކަިއ ރިާޔސީ އިންތިޚާބަށް ކު  ކަމުަގއި ބޭރުގެ ަޤއުމެްއގެ ަރއްިޔތަކުއަދި

އެފަދަ ީމހަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް  ،ނަމަ މީހަކު އެްއވެސް އިރެްއަގއި ޭބރު ޤައުމެްއގެ ރަްއޔިތަކު ކަުމގަިއވެފަިއވާ
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ލައިގެ އިތުރުން މި ޖުމު ؛ަކމަށް ފުރުންއަހަރު  10ށްލިތާ މަުދވެގެން ބޭުރ ރައްޔިތުކަން ދޫކޮމީހަކު  އެކުރިމަތިލެވޭނީ 

 އަދި ބޭރުގެ ޕާސްޕޯުޓ ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ވެސް ހަމަ މި ވާހަކަ އަންނަންޖެހޭ  ،އިގެން ުއޅުމާއިމާޔަތް ހޯދަހި ގެބޭރު

ބޫލުކުރަން. ކޮން ސަބަބަކާހުރެތޯ މާ ހެނދުނަކާ މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑަްށ ގަ މަތީަގއި އަޅުގަނޑުކަމަށް މި ފިޔަވަޅު

ތަނަށް  ދުވަހު އަުޅގަނޑު މި ބިލު މިއިހަށްޔެ ނޫން ޖެހުނީ. އިއް  ކުއްލިައކަށް އިތުރު ޚިޔާެލއް މިއަށް އަންނަން މި

ކުރަން އުޅޭ މީުހން މީގެކުރިން ޢަމަލުކޮށްފައި ާބަވތުގެ ވެރިކަންމިދެންނެވި މި ޤައުމަށް  .ހުށަހެޅީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޔާތުަގއި ބޮުޑ ބަެއްއ ހަ ހަމަ މުޅިއަދި ވެދިަޔ ކުުރ މާޒީަގއި ޢަމަލުކުރި ގޮތް ަވރަށް ސާފުކޮށް ފެނިއްޖެ.  ،ގޮތާއި  ހުރި

 ބޭރުގެ ޤައުމުތަުކގައި ހަމަ ހޭދަކުރުމަށްފަހުގައި ކުއްިލއަކަށް ަޤއުމަށް އައިސް ވެރިކަމުގެ އެްއވެސް ކަމެއް ބޭނުން ނޫން

ހަމަެއކަނި އެންމެ ލެޕްޓޮޕަކާއި އެންމެ ދިވެހިބަހުން ވިާދޅުވި ބޭފުޅުން،  ކަމަށް ރައްޔިތުްނގެ ކުރިމަީތގައި ަމއް

އޮތީ ފެންނަން. އެފަދަ  ން ދިވެހި ަޤއުމު ހިންގަން ވިދާުޅވެ ހިންެގވި ަޖރީމާތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިރިސޯޓަކު

ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފްކަުމގެ މަޤާމު  ،ނަމަ ދީފިކަމުގަިއވާފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ވަލިްއޔުލްއަމުރުކަމުެގ މަޤާމު 

، ރޯމާދުވާލު އޮތީ ރީއްޗަށް ކަާޅއި ހުދުން ފެންނަން ްށ މިލަތު އަޅުގަނޑުމެންނަގެންިދޔަ ހާނަމަ ވެ ދީފިކަމުގަިއވާ

ަވރަށް ކުރު މާޒީަގއި ފެނިފައި ހުރި ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަްށ  .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް .މެންދުރު ރެކޯޑުކުރެވިަފއި ފެންނަން

ޮކށްދިނުމަކީ މި ރައްޔިތުންގެ ބަލާއިރުަގއި ދިވެހި ރަްއޔިތުްނނަށް ޓަކައި ގާނޫނީ ގޮތުން މި އޮނިގަނޑު ިމގޮތަށް ފަރުމާ

ޤާނޫުނއަސާީސއަީކ ބުރަ، ރީތި މަސަްއކަތެްއ ކުރަްއވާފަިއވާ. ނަމަެވސް،  .މަޖިލީހުގެ ވާޖިބެއްކަުމގަިއ ަކނޑައަޅާ

ޤާނޫނުއަސާސީައކު ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ދުނިޔޭގެ އެްއވެްސ ޤައުމެއްަގއި ނުލިޔާނެ. ދެން ހަމަ ހުންނަ ގާނޫނުތަކުގަިއ 

ފްސީލެއް ުނލިޔާނެ. އާންމު ުއސޫލުތަކާިއ، ިވސްނޭ މިންގަނޑުތަާކއި، ދޭދޭ މީހުންގައި ހުންަނ ވެސް ހުރިހާ ތަ

ހުންނާނީ ރިޢާޔަތްކޮށް ކެެވލި ހަމަކުރެވިފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަށް މިއަދު  ވާަހކަ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް

 ޒާތުެގ؛ ބޭނުންވާ ޒާތުގެ ވެރިކަެމއް ކުރުމަްށ މި ވާހަކަ ބާރަށް ަދއްކަްނޖެހުނު އެއް ސަބަބަީކ، ަހމަ މި

ވަކާލާތުކުރަމުންދާ ވަރަށް ފުންނާބު އުސް ވަކީލަކު ކުަރއްވާަފއިވާ ްޓވީޓެއް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުަގއި ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 ޖެހިގެންދާތީވެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިންގެ މަރުކަޒު ނުވަތަ 

ސިފައިންގެ ގެ ހުންނަންނުވާނެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމެްއަގއި ދެކެ، އެ ާވހަކަ ބުނެލައި، ރަްއޔިތުންެގ 

ކުރިމައްޗަށް އެ ވާަހކަ ހުށަހަޅާލަން ކެރޭ ކަހަލަ މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ަވއްތަރުެގ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް، 

 ފިކުރުެގ ތެރޭަގިއ އެ ވާހަކަ އޮންނަ ޒަމާނެއް މީ. މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަްލ ވެރިކަން ހޯދުމަށް އަންނަ ޒަމާނެއް މީ. އެ 

ޑިފެންސް ފޯސް ނުވަތަ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެިރ ސިފަިއންގެ ުއވާލަިއ، ސިަފއިންގެ ވަޒީފާތަްއ ދޫކޮށްލަިއ، ނެްތ 

ކުން ނުވަތަ ދުރު ކަރަޔަކުން ކަމަށް ހަދައި، ހަމައެކަނި މެރިން ޕޮލިހަކާއި ނުވަތަ އަަވށްޓެރި ކޮންމެވެސް ހިސާބަ

ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ބަލަހައްޓައިދޭ ބެލެނިވެރިކަމަަކށް ދިވެހިރާއްޖެ ބާއްވަން އެދޭ ކަހަލަ ވާހަކަތައް އެބަހުރޭ. 

 ހަމަ މިއީ އެއްކަލަ އެްއވައްަތރުގެ ވާހަކަަތކެްއ؛ އެންމެ ެލޕްޓޮޕަކާއި އެންމެ ރިސޯަޓކުން ދިވެހިރާއްޖެ ހިންގަން ބުނި
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ކަހަލަ ބައެއް މީ. ާރއްޖޭެގ އެތެރެވަރި ނުދަންނަ މީހުން ދައްކާ ދޯހަޅި ވާހަކަތަުކގެ ެތރެއިން ވާހަަކެއއް މީ. މި 

ގެ މަްއޗަށް ގެނެސްޭދ ވެހި ރަްއޔިތުންމިޒާތުގެ ފިލޯސަފީ ދި .ކުރިްނވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންވާހަކަތަކަށް އަމާޒުކޮށް 

 މާ އެނބުރޭ ބީދައިން އެނބުރެމޭ ތާވަޅު ބޮލަށް ފިތާފައި ދޫކޮށްލީ ޑުފަޅުގައި ުއޅޭވެހިރާއްޖޭެގ ކަނއެންމެ ވައްތަރީ ދި

ވާހަކަ  އުމަށް މިގެން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ޤައަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ ެއހެންވެ

ވާހަކަ  އީ. އަޅުގަނޑުމެން އެއުމެއް މިޑަުކޑަ ޖަޒީރާ ޤަ. ކުރަންޖެހެނީ މައިގަނުޑ ވަރަށް ބޮޑެތި ސަބަބުތަކަށްތަކުރާރުކު

ރަށުގެ މައްޗަށް ެއކުލެވޭ މާސިންގާ އިްނޑިއާ ަކނޑުގެ މެދުގައި އޮތް ރަންމުތް  1190ގަބޫލުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންަނކީ 

ވެސް  ތިޞާދީ ގޮތުންވަނީ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކަށް ދައްކާފަ. އިޤް އުމެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ޤަ ޖަވާހިރެއް

ވަނީ  ކަމަށް ދިވެހި ކާބަފައިން ނަންބަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލަކީ ދިވެހިރާއްޖެ 1ރެވޭ ދުނިޔޭގެ ފައިހަމަކު

އައި ކޮންމެ ކަމެއް މަަތކުރުމުގެ  އުމަށް މިހާތަނަށް ބޭރުގެ ނުފޫޒުން ވަދެގެންދައްކައިދީފަ. އަުޅގަނޑުމެްނެގ ޤަ

ިއ މިހާރުވެސް ަދއްަކއިދީފަ. އަދި ރާވަނީ އޭ ްނެގ ހުރިކަންފަންވަުރ ދިވެހި ުޒވާނުންނާއި ިދވެހި ސިފައި އިހިތްވަރާ

އުމަށް ހަރާންކޯރުވި ޣައްދާރުން ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށްފައި ގޮސް ތިބެގެން ދިވެހިންެގ ދީނާއި ދިވެހިންގެ މިއްލަތް ދިވެހި ޤަ

ހިސާބުން ފެއްޓިގެން އޭެގ  . ޙަސަން ރަސްގެފާނުގެސް އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ދައްކާފަވެ ވިްއކާފައި އެނބުރި އައި ވާހަކަ 

ވަނަ 2 މަހުގެ ބަރުވަނަ އަހަރު ނޮވެން 1988ކަން ތަކުރާރުކޮށް ދެކޭގޮތް ވެފަ. ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ މި ފަހަށް

ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހުެގ ަވގުތެްއަގިއ ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ޝަހީދުވީ ދިވެހިންނަށްޓަަކއި.  3ދުވަހުގެ ރޭ ުނވަތަ 

ުއވާ ވާހަކަ ދަްއކާ ހިސާބަށް ިދޔައިމާ މިކަހަލަ ބިލުތަކުްނ އެތަންތަން  މައްޗަށް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.ރިބަނޑޭރިގޭ ކު

 ،ފާޅުކުރާ މީހުން މިކަހަލަ ޚިޔާލު ،ޒާތުގެ މީހުން އުމީ ސަލާމަތަށްޓަކައި ނަމަވެސް ޚާއްޞަ ބިލެއް ހަދާފައި މިޤަ

އަލިވާ ހިސާބަްށ  ހިންގާ ޮކއިލުގެ ވޮށް، ވެރިކަންން ކީއްކުރަން މިކަހަލަ ވައްތަރު ޖައްސާ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަ

 އަާސސީން ވެސް ތަޅުއަުޅވަންޖެހޭ ، ޤާނޫނު. ގާނޫނަކުން އެކަންޏަކު ނޫންވެސް އަުޅގަނޑުެމން ހަދަންޖެހޭނެ ނާދެވޭ ގޮތް

ގެ ބެލެނިވެރިކަން ބަލައިގެްނ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަމިއްލައަށް ައޅުގަނޑު މި އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން މީ

ރަްއޔިތުންެގ  ވާހަކަ ދިވެހި މި   އެަބއުޅޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ވެސް ދުނިޔޭަގއި ގޮވާތޯ ވިދާުޅވާ ބޭފުޅުން މަށޭ އެބަ

އުމެްއެގ  ޤަ ތެރެއިން ބައެްއ މީހުންނަށް ފަހަރެއްަގއި އަހަން ދަތިވެދާނެ. ނަމަވެސް އެކަހަލަ މީހުންނަށް ހެޔޮވާނެ އެހެން

، ވިދާުޅވާ ނުދާނެ. އެ ުޅގަނޑުމެންނަކަށް ެއގޮތް ކަމަކުވެސް. އަ ބެލެނެރިވެރިކަމުގެ ދަށުަގއި ައޅުގަނޑުމެން އޮންނަން

ކަމުަގއި ވާނަމަ ، އެއިން ހަސްފަތާލު އަޅާ ވާހަކަ ދައްކާ ން ލިބޭ ފައިސާކޮޅު އެއްކޮްށެގންސިފައިންގެ ުއވާލަިއގެން ެއއި 

ސުރެން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން އުޅޭކަުމގެ ތާރީޚީ ވާހަކަ އެަބއޮވޭ. ޢީސާ ޢަލައިހިއްސަލާމުގެ ަޒމާނުއް

 ފަންބޮލުގައި ައްއސައިގެން އެއިން ހުންކޮށި ލުނބޯފަނި ފޮދެއް ދީފައި ނުވަތަ ،ހަމައެކަނި ލުނބޯގަހެއް ހައްދައިގެން 

ދަްއކަނީ. ތަރައްޤީާއއި ތަމައްދުނާެއކު  ކަޯތއޭ މިނޫްނތޯއޭ. ެއަވއްތަރުގެ ޖަޒީާރެއއް ގެންނަ ވާހަފިލުވައިދޭ ގޮތަށް ތިބެންވީ
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ވާހަކަ ދެންމެ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލީ ހަމަ  ދަނީ ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުިރއަށް. އެ އުމު މިއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަ

 ...ންނަވަުރގެ ވަުރގަދަ ފަތުރުެވރިކަމުގެވާމީ ދުނިޔެ ބަލަިއގަބައިނަލްއަޤް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުތު. ެއއީ ހުސްގެ ވަ ގަިޑއިުރގެ ބަ 3ލަ  ބިލަށް ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިޝުކު

 17އަށް ސިުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 47މިނެޓު  51ކުންތު. އެމްޑީ.ީޕ.އަށް ސި 14 މިނެޓު 31ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ތު. ވަިކ ސިކުން 28 މިނެޓު 2ތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ންސިކު  20 މިނެޓު 12ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭއަށް  16މިނެޓު 

. އަޅުގަނޑު ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން 56 މިނެޓު 4ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއް 

 ރިފަށް. ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާއަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރު ޢަލީ ޢާކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަ

ޟާން މަހަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންެގ މަސައްކަތް ފަށައިގަނެގެްނ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަމަޝުކު .`

ކަމަށް. އިއްޒަތްތެިރ  ންމު ބިލެއްޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ވަރަށް މުހިހުށަހެޅުނީ އަ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ދާއިރުގަިއ މި

ދުނިޭޔގެ އެތަންމިތާަގއި އާދަިއގެ  ،ފަދައިން ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީަޑރު ވިދާޅުވިއަކު ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާލިމެދެންމެ ރައީސް.

ތަށް އަރަން  ދިވެހިާރއްޖޭެގ ވެރިކަމުެގ ތަޚުތަނެއްގައި ެތޅިފައި ައއިސް ނަމަ ތެޅޭނެހާ މަގުމަތީ ބަހުރުވައިން ބުނާ

ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ، އަދި ގޮތަށް ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބުނާ  109އަސާސީން ން މިކުރާ މަސައްކަުތގަިއ ޤާނޫނުމީހު

އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  ނަ ވަނަ މާއްާދގެ ފަހަތަށް )ށ(ވ7ަޔާސީ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާޫނނުގެ ރި

 އަދި މި ސް.އީ ންމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި. ިއއްޒަތްތެރި ރަމިއީ މުހިެވސް  ރައްޔިތަކު ޔަޤީންކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ދިވެހި

ހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގަިއ ހުންނަންޖެ ،ބުނަނީ ލާޙުަގއި މިގާނޫނަށް މިގެންނަ އިޞް

މީހަކީ ދިވެހި މަންމައަކާިއ ދިވެހި ބައްޕައަކަށް އުފަން  އެ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި 109އަސާީސގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު

ކަމަށްޓަކައި ިރޔާީސ  ވާ ކަމުަގއި ުނވުން ކަނަޑއަާޅފައިއުެމއްގެ ަރއްޔިަތކުޤައަދި ބޭރު  ން،ގަިއވުދިވެހި ރައްޔިަތކު ކަމު 

އެފަދަ މީހަކަްށ  ،ނަމަ ުއމެއްގެ ަރއްޔިތަކު ކަމުަގއި ވެފައިވާހަކު އެްއވެސް އިރެްއގަިއ ބޭރު ޤައިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީ

 (އެއް)ދިހަ  10ުއމެއްގެ ަރއްޔިތުކަން ޫދކޮށްލިތާ މަދުވެގެން ޤަ  ބޭރު މީހަކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަިތލެވޭނީ އެ

ހިތްވަނީ ކޮމިީޓެގ ރި ރައީްސ، ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާއަހަރު ފަހުންނޭ. އަދި އަޅުަގނޑު އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުން އިއްޒަތްތެ

 އަހަރު 10ްއިޔތުކަން ދޫކޮށްލިތާ އުމެއްގެ ރައަހަރު ވުމަށްފަހު، ބޭރު ޤަ 10އިރު މަރުޙަލާގައި މި މަސައްކަތް ހިނގާ

ށްލަންވީ އަދި އެހެން އަކުެރއް ހިމަނައިގެން ކަމަށް ގާނޫނުަގއި އޮްތއޮތުމަށް އިތުރުކޮ ގޮތަްށ މި ވުމަށްފަހު ކުރިމަތިލެވޭ

 އަހަރު 5މީހަކު މިރާއްޖޭަގއި ދިރިުއޅޭތާ މަދުވެގެން  ިފޒިކަލީ ުނވަތަ އެ  ،ރާއްޭޖގަިއ ިދރިއުޅޭތާ ،ވެސް  ސްވިޔަ
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، އުޅޭނެާހ ގޮތަކަށް އުޅެފައި ރިޔާސީ ުކޅެންއި ވެސް ބޭރު ޤައުމެއްަގއި ނާޗަރަންގީންޖެހޭނޭ. ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލާފަވާ

އެީއ  ބިލަށް ިއތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ބަށް އިޢުލާންކޮށްލީމާ އައިސް ަބިއވެރިެވޭވވުން ެވސް އަުޅގަނޑު މިއިންތިޚާ

ގޮްތ  ިދވެހިން އުޅޭ ،ިދވެހިން އުޅުނު ހާލެއްަގއި ،ގޮތަކަށްމުގައި ިދވެހިން އުޅޭ ކަމަށް. މި ޤައު ކަމެއް ނޫން ކުރެވޭނެ

މީހާ  އެ އަުޅގަނަޑކަށް ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭނެގެން އުޅޭ މީހަކަށް ނޫނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ވެރިައކަްށ އަންނާކަށެއް ދަ

ނެގެންނޭ ދަންނަވާއިުރގައި ިއއްޒަތްތެިރ ލަތު ދަހާ ރައްޔިުތން އުޅޭ ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ކަމަށް ކުފޫ ހަމަވާނެ

، ާފޑުފާޑު މާ ދުރުގަިއ ތިބެފައި ާފޑުފާޑު ުޓވީޓުތަާކއި ،ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާ މީހުން

، އުމުތަުކގައި ތިބެފައި، ބޭުރގެ ޤަތައް ކޮށްފައި، އޮންލައިން ނޫސްތަކަށް ކޮމެންޓުސްޓޭޓަސްތަާކއި  ފޭސްބުކުަގއި

ންނަވަނީ، މިތާނގެ ގޭނޭ މިދަނކުރާކަށް ނޭއައިްސ މިތާގައި ވެރިކަން  ގޮތަކަށް އުޅެަފއި ތިބެފަިއ އުޅޭެނހާ ރަކަރަިއަގއިކަ

 ވެސް ދެެނގެންނޭ މިކަން ުކރެވޭނީ މިދަންނަވަނީ. ދިވެހި  މީރުކަމާއި ހޫނުކަން  ލޮނާއި ފެނާ، ޭއަގއި ހުންނަ ފިނިކަމާއި

މީހަކު.  ށް ވެދާނެ އެމީހުންނަކަށެއް ނޭނގޭނެ. ދިވެއްސަކަ އިން ބޭރުގައި ުއޅޭާސސްތައް ރާއްޖެރައްޔިތުންގެ އިހު

ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މިގޮތަށް ވެރިކަންކުރަން އަންނަ މީހުން މި  ދިވެއްަސކަށް ވެދާނެ. އެކަމަުކ ގިނަ

މާއަށް ދެވިދާނެ އިތުރު ހަރުފަތެއް، އަންނަނީ ދެން ވާ އެހެން ގޮތެއް ނެތީމަ. ނޫނިއްޔާ އެ ޤައުމުތަކުން ދެން ތި

މައްޗަށް އެރޭނެ އިތުރު ހަރުފަތެއް ނެތީމަ ދެން ތިމަންނައަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކޮށްެލވިދާނޭ ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ބައުޭޅ. ވެރިކަންކުރަްނވީއޭ ހިތާ މި ތަނަށް މި އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ، ދުނިޔޭގެ އެަތންމިތާގައި ދިވެހިން އެ

ކިަޔވަިއގެން ެއކިެއކި ވަޒީާފަގއި އެަބއުޅޭ. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކިަޔވަިއގެންގޮސްަފއި އިތުރު 

ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ސްކޮލަޝިޕް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ސްޕޮންސަރކޮށްފައި އޮންނަ ސްކޮލަޝިޕްަގިއ 

އި ނިމުނީމަ ތިމަންނަ ދެނެއް އެނބުރި ނާންނާނަމޭ ކިޔާފައި މި ތަނަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ގޮސްފައި ތިބޭ މީހުން ކިޔަވަ

ބޮންޑު އަދާނުކޮށް ވެސް އެަތއް ބަޔަކު އެބަތިބި. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ެއ މީހުން ހަށިފުއްޕާފައި ބަެއއް މީހުން ބުނާ 

 ވެްސ ނުމެއް ނޫން. ައޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ނިހާނުކަމަށްވޭ ތިމަން ބޭނުމޭ މި ާރއްޖެއަށް ވެރިކަންކޮށްދޭން. ނޫން. ބޭ

ނޫނުއަސާސީއަށް ވެސް މި ، ޤާްއަޒތްތެރި މެންބަރު ނިހާނު ވެސް އެ ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިންފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، އި

އީ މުހިންުމ ރެ މިސް ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ެއއަށްވުގާނޫނަށް ގެނެސްެގން ވެ  ގެންނަން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ބަދަލު

ދުވަހު ނޫންތޯ ިމ ކަށްކަމަކަށް ވާތީެވ އަުޅގަނޑުމެްނ އެދެނީ ގާނޫނުަގއި މިކަން ކަނޑައަޅާަފއި ާބއްވަން. ދާދި މިދާ

ގެ ވާހަކަ. މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަްނކޮށްފައި ތިއްެބވި 1ޖޭަގއި ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން؛ މިދަންނަވަނީ ފެބުރުވަރީ ރާއް

ަވޑަިއގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުާވ ބޭފުޅުންނާއި، ހުރިހާ މީހުން ނުކުމެ ދިވެހި ދައުލަުތގެ  ބޭފުޅުންނާއި، ވެިރކަމަށް

ނެތި މި ރާއްޖެއަށް  ވެރިކަމުގެ ދަހިވެިތކަމުަގއި މިތާގައި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް އެއްެވސް އިޙުތިރާމެއް ކުރުމެއް

ހެދީ. ދިވެހިންގެ  ަލއި، އަސްކަިރއްާޔއަްށ ގޮވާަލއިކަރަކަރަިއގެ ސިފައިންނަްށ ގޮވާއަރައި މި ރާއްޖެ ހިފަން ބޭރު 

ނަމަ މިކަހަލަ ކަމެއް ކުރާނެތޯ؟ ދެންމެ ނިހާނު އެ ވިދާޅުވި ޓުވީެޓއް އަުޅގަނެޑއް  މައްޗަށް ކުޑަ ވެސް ކުލުެނއް ހުރި
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އް ނެތޭ. މި ނުދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ވިދާުޅވަނީ އެ ުޓވީުޓގަިއ ެއބަ ބުނެއޭ، ސިަފއިންގެ ވެްސ ހުންނާނެ ކަމެ

އެްއވެސް ުއސޫލެއް ބަލަިއގަންނަ ބަެއއް ނޫން. އެްއވެސް ޙުދޫދެްއ   ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް،މީހުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި

ބަލައިގަންނަ ބަެއއް ނޫން. ޙުދޫދެއް އޮެވއްޖެއްޔާ މި މީހުންނަށް ކަމަކުނުދާނެ. ފުލުހަކު، ސިފައިންގެ މީހަކު، މަޔަުކ، 

ކަެމޭކ  ތި ކުރަނީ ގޯސް  އޭ ނަ މީހަކު، ދުވަްސވީ މީހަކު ހެޔޮ ނަސޭހަތެއް ދީފިއްޔާ، ޮކއްކޯބަފަޔަކު، ޖެހިގެން ހުން

ެއއް ވެްސ ، އެ މީހުްނނަށް ސިފައިންގެކުނުދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާބުނެފިއްޔާ އެ މީހުންނަށް ކަމަ

ންނަކަށް މި ރާއްޖެއަށް ބޭރުގެ ކަރަކަރައިން މީހުން ނުޖެހޭ. އެ މީހުެވސް ހުންނާކަށް ނުޖެހޭ. ފުލުހުންގެ ގެއެއްހުންނާކަށް

ދިވެހި  .ެވރިކަން ކީްއކުރަންތޯ ؛އަުޅގަނޑުމެން އެ މީހުންނަށް ކީއްކުރަން  އި އައިްސ މިތަން ހިފަން ގޮވާލީމާއަރާފަ

ރު ކަރަކަރައިން . އެ މީހުންނަށް ހީވަނީތޯ ބޭވަގުތަށް ކަނޑާ ފޮނުވާލަންެޖހޭ މީހުން އެއީން ވެސް ަވގުތުން މުރައްޔިތުކަ

 ޮކއްކޯ ކަލޭ ،ދިއްކޮށްލާނޭމީިތ ހިފާފައި އަނެއް ުދވަހު އެ މީހުން އަތަށް  އިންމިތަނަށް ސިފައިން އަސްކަިރއްޔާ 

ނެ . ނޫން. އެ އުޅެނީ ބީތާވެގެން. މިތަނަށް ބޭރުގެ އަސްކަރިްއޔާއިްނ އަރާފައި މިތަނުން ފައިބާވެރިކަންކުރާށޭ ިކޔާފަ

އަޅުގަނޑު ަހއިރާންވަނީ.  މާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަުމަގއި މި މީހުންނަށް ނުވިސްނުނީ  ތެއްގޮތެއް އެއީ ހަމަ ނެތް ގޮ

 އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންބަރުމެޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އިއް  ރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ވިލިމާލޭޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާ

 މަނިކަށް. އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވިލިމާލޭ

ބިލު ހުށަހެޅުމުގައި ދައްކަން ބޭނުންވި ބައެްއ  އީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން؛ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރަ ދެ،އާ

މި ވާހަކަިއގެ މަްއޗަށް ހަމަ އިތުރަްށ  ،އް ހޯދާލަން އަުޅގަނޑު މި ޖެހުނީވާހަކަތަކަށް ހަމަ އިތުރު ުފރުޞަތެ

މިދެންނެވި ބައެއް ކަހަލަ މަންޒަރުތަކުން  ނަމޭ އަޅުގަނޑުދައްކާ އިހުނަށްވުރެ ބާރަށް އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ

ުރ މާޒީަގއި ވެސް، އަުޅގަނުޑ ކު ދިނޫން. މީގެ ކުީރގަިއ އަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހުްސއެކަނި މިެއއް ގަބޫލުކުެރވޭތީވެ.

ވަނަ ޙަސަން 9ހަމަ ހިނގައްޖެ ތާރީޚުގެ ތެރެިއން ެއއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންވަރަށް ދުރު މާޒީގެ ވާހަކަ 

ރަސްގެފާނުގެ ހިސާބުން ެފްއޓިގެން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއ ތާރީޚު ލިެޔވިފައި އޮތް ިހސާބުން ދެކެފަރިތަ ލިެޔވިފައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަްނކަމާއި  ،އަރުޝީފުަތކުަގއި ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އެްއކުރާކަމުަގއި ވާނަމަ ހުރި ވާހަކަތަކާއި

ބަބުން. ދިޔައީ ހަމަ ދިެވއްަސކު ެއ ހިންގި ޖަރީމާގެ ސަމެ ބޮޑު ެއއް ފަހަރަކަށް ެވގެން އިސްތިޤްލާލު ޮއޔާދިޔަ އެން

ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ަކމަށް ދުށް މީހުން އުޅުނު.  ްއޔާ މާލޭގައި ވެސް އަދި ޭއގެފަހަށް ވެސް އަނދިރިާއއި އަ
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ށް ގޮތަ އަުޅގަނޑުމެްނ އެންމެން މި އެދޭއެންމެންނެއް ފަހަރުގައި ތެދެއްމެ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަސއްތައިން ަސއްތަ 

ދަ ެއްއވެސް އުެމއްަގއި އޮުތމަށް ނޭދޭ ބަޔަކު ތިބެދާނެ. ނަމަވެސް، އެފަޖެ މިނިވަންކަާމއި ުމސްތަޤިއްލު ޤަދިވެހިރާއް

ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލަށް  ،ނުދިނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ދެކެ ލޯބިވާދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިަކމުން ޖާގަ ބަޔަކަށް

ވަންތަކަމަށް ލޯބިކުރާ މީހުން ކުރަންޖެހޭނެ ދިވެީހންގެ ދިވެހި  ލޯބިކުރާ، ދިވެހިންެގ ދިދައަްށ، ދިވެހިންގެ ބަހަށް،

ރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ މަަސއްކަތަްށ ތާއީދުނުކުރާ ަބޔަކު ތިބެދާނެ. ނަމަވެސް، މި ޙަޤީޤަތުެގ މަސައްކަތެއް. ފަހަ

މައްޗަށް ބުރަވެ ތިބެ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ ގާނޫނުން ތަޅުއަޅުވަިއގެްނ ވެސް އަދި ދެންމެ މީގެ 

 ވެސް މި ކަމަށްާސސީ ތަޅުއެުޅވެންޏާ އެކަން ޮކށްގެން ނަމަނޫނުއަގޮތަށް ޤާ ކުރީަގއި އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގޮކށްލެވުނު

ޖޭގެ ަރއްޔިތުން އުޅުުނ ބެހޭ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ުނވަތަ ރާއް ޖައްާސ ހަމަކުރުން. ހަމަ ރާއްޖެއާ  ގޮތެްއ، ޮކޅެްއގައި 

ތަކުަގއި އެ ބަޔަކު ުއޅޭނެހާ ލެއް ނުދަނެ ތިބެ ބޭރު ކަރަކަރައިގެ ބޮޑެތި މަޤާމުތަކުަގއި ނުވަތަ ބޮޑެތި ހިސާބުއެްއވެސް ހާ

ަރނގަޅު ަސއްލާ މޭޒުތަުކގަިއ ރަނގަޅަށް ކަރާ ޝަރުބަތު  ،ގޮތަކަށް ދެންމެ ޢަލީ ޢާރިފް އެ ވިާދޅުވި ފަދައިން 

އެްއކުރަްއވަިއގެން ތިއްަބވަިއެގން ވަރަށް ޒަމާން ފަހުން ރާއްޖެ ވަަޑިއގެން ހަމަ ކުްއލިއަކަށް ދިވެހިންގެ ަމއްޗަްށ 

އުމަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުރު ގެންުގޅުްއވާ ބޭޭބފުޅުންނާ ހުރެ ދިވެހި ޤަ  ިވސްނުމާިއ ފިވެރިކަންކުރުުމގެ

، ެއގޮތަްށ ގާނޫނު ބައްޓަްނކުރުމުެގ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރީއްސުެރ ފެންނާތީވެ އެ 

ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް. ވެދިޔަ ކުރު މާީޒގައި ީމގެ ލާޙު ހުށަހެޅީ އަުޅގަނޑު މި އިޞް ވާހަކައަށް އަުޅގަނޑުމެން މިައދު،

ހޫރިއްޔާެގ މަޤާމަށް އަންނަ ކޮށް ރައީސުލްޖުމް ޑަރ އިން ީޗފު، ޚާއްޞަ ވަރަށް ސާފު މިސާލުތަްއ ެއބަހުރި. ކޮމާން

 ގޮތުން ވެސްޖެްއޔާ ސިފަިއންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިކަން އާއި ގާނޫނުތައް ބުނާމީހާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާސީ 

ކަުމގެ މަޤާމުަގއި ހުންނަ މީހާ. މިފަދަ ތް. ާރއްޭޖގެ ކޮމާންޑަރ އިން ޗީްފ، ވަލިްއޔުލްއަމުރުވެސް ކުރާނެ ފަރާ

ިއ، ދިވެހިން ބޭނުންވާނެ ބޭބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރު ދިވެހިންނާއި ދިވެހިން އުޅޭ ގޮތާިއ، ދިވެހިން ދެކެފަރިތަ ގޮތާ

ވާނަމަ ކޮންމެވެސް އެއްހިސާބަކުްނ އެ ބޭފުަޅކަްށ ނެންގެޭވ ޑިސިޝަަނކުން ވަންތަ ގޮތްގޮުތަގއި ނެްތކަމުގަިއ ދިވެހި

ިއދާނެ ފަހަރު ދުނިޔޭގެ އެހެން އުމަށް ހިނގަޤަބޭފުޅަކު ނިންމަާވ ކަމެއްެގ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮެޑތި ގޯސްަތއް  ނުވަތަ އެ 

ޑުމެން އެކަނި މިއަުދ މި ރާއްޭޖގައި ލާޙުތަކަކީ އަުޅގަނޞްހުރި. އަދި ިމ ޒާުތގެ އި ޤައުމުތަކުން ެވސް ފެންނަން އެބަ

، ޑިޮމކްަރސީގެ ހަމަ ބޮޑެތި ޤައުމުތައް އުމުތަކާއި އަދި ދުރު ކަރަކަރަިއަގއި ވެސްކާ ވާހަަކއެއް ނޫން. އަަވްއޓެރި ޤަދައް

ނުވަަތ ، ޚާއްޞަކޮށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް އުމުގެ ަރއްޔިތުްނެގ ތެރެއިން ވެރިކަމަށް އިސްވާ މީހާވެސް އެ ޤަ 

އުމެްއގެ ޕޯޓު އޮތް މީހެއްތޯ ނުވަތަ އޭނައަކީ އެހެން ޤަހަމައަށް އަންަނ ފަރާތަކީ ވެސް އޭނަގެ ދެ ާޕސް ބޮޑުަވޒީރުކަމާ

އުމު ދޫކޮށްަފއި ަނއަީކ އެަސއިލަމްަގއި ނަމަވެސް ޤަސިޓިޒަންޝިޕް އެްއވެސް އިެރއްަގއި ގެންުގޅުނު މީހެއްތޯ ުނވަތަ އޭ

އުޅުމުން މިއީ ވަިކ ގަނޑުމެން މިކަން ިމައދު ކުރަން، އަޅު ޤައުމުތައް ބަިއވަރު. އެހެންވީމާ  ގޮސްފައި ހުރި މީހެއްތޯ ބަލާ

ގެަނއުމުެގ މަށްޓަަކއި ުނވަތަ ާރއްޖެއިން ިއޞްލާޙުބަޔަކަށް ހުއްޓުެމއް ގެަނއުމަށް ނުވަތަ ރާއްެޖއަށް ތަރައްީޤ ގެނައު
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ނަމަވެސް، ެއ ލާޙުކުރާ މީހުންނޭ. ތިމަންނާމެންނަކީ އިޞްވެސް ބުނަީނ އެބައި މީހުން އަބަދު ނަމުގައި އަންނަ މީހުން؛

ރިގަނޑުން ފެއްިޓގެން ފަހު ލާޙުކުރުމުގެ ތެޭރގައި ދިވެހިންނަށް ދަސްކޮށްދޭން މި ގެންނަ ފޮތުގައި ބަނޑޭ އިޞް

އި، ވެހިްނގެ ބަހާއަށް ބަލާއިރުަގއި ދިެވހިންގެ ވިސްނުމާިއ، ދިވެހިްނގެ ދީނާއި، ިދވެހިންގެ ފިުކރާއި، ދިސަފުހާ

 ފަތާިއ ނުގުޭޅ ވާހަކަތަާކއި ވިސްނުން ގެަނއުމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ސާފުޮކށް ރައްޔިތުްނގެ ކުރިމަތީ މި ދިވެހިންގެ ަސގާ

މިހިރީ ދައްކާފައި ހުރި ވަރަްށ ގަިޑއިރު. މިހިރަ 24އޮތީ ފެންނަން. ބޯންޖެހޭނޭ، ބޯންވާނޭ. ހަމައިަގއި ތިބޭކަްށނުވާނޭ 

ންޖަރު ކަހަލަ ހުރި ޚަ ބަހުން ކުރުކޮށް ލިޔެވިފައި ޒުވާނުްނގެ ހިތްތަކަށް ދޫކުރެިވފައިންނަން. މައް ދިވެހިސާފުކޮށް ފެ

އެއީ މި ޒާތުެގ މީހުން މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރުމަށް ހަމަ ތަންމިނަށް  ިރ ރައީސް.ވިހަ ތީރުތައް. އިއްޒަތްތެ

ިއ، ނުދިނުމަށްޓަކަ ނަތީޖާ އެގޮތަށް ިވޔަނަތީޖާ. އެނުުކންނަ   އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން ވަދެގަތީމާލާފަިއ އޮތްވައިހުޅު

ީމހުންނަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަުމގެ  ިދވެހިންގެ މާދަމާގެ ޖީލު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި މި ޒާުތގެ ދިވެހިންގެ މިއަުދގެ ޖީލާއި

ޑު ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކޭތީވެ އަުޅގަނ އަިލވާ ހިސާބަށްވެސް ާނދެވޭނެ ގޮތް ގާނޫނުން ހެދުމަކީ ވާޖިބެއްވޮށް

ތެިރކަމާއެުކ، އަދަބުވެރިކަާމއެކު އެދެްނ ނަށް ހުށަހެޅީ. އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތަ މި ބިލު މި ރައީްސ، އިްއޒަތްތެރި

ންަނވަނީ މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް މިހާރު ވަޑައިގަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ މެންބަރުންގެ އަރިުހަގއި

މީހަކު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ހަމަ ބަރާބަރަށް މުސާރަ  ހެން މި ދަންނަވާލީ،މި .ންއެމް.ޑީ.ޭއ، ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މީހު

ހާހެއްހާ ރުފިޔާ ވިއްަސކަށް ހާސް ރުފިާޔއާެއކު ައށްޑިހަ ދެ ރުިފޔާގެ އިތުރުން އަދި  72500ކޮންމެ މަހަކު 

ްއވާތާ ެވްއޖެ ހައެއްކަ މަސްދުވަސް. ބޭފުޅުންކޮޅެއް މި މާލަމަށް ވަދެވަަޑއިނުގެން ުއޅުުއޅުްއވާ ނަންގަަވއިގެން 

ނަމަވެސް، މުސާރަ ބަރާބަރަށް ގެންދަވާ. ެއއީ ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގަންނަާވވިްއޔާ. އަުޅގަނުޑ ހިމެނޭ ކޮމިޓީގައި ވެސް ެއ 

ްނ، ދައްކާލަ ޒާތުގެ އެ ޓީުމގެ މީހުން ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގަންަނވާ. މިއިން ކަމެްއގައި ވާހަކަެއއް

ތިބެ މި ވާހަކަ  މިއިން ކަމެއްަގއި ހުރި ގޯހެއް ރަނގަޅެއް ެވސް ވިދާުޅވަން ކެރިވަަޑިއގެން މިތަނުގައި ކޮޅަށް

އެހެންވީމާ، ވަަޑއިގެން ބޭފުޅުންނަށް ކެރިަވޑައިުނަގންނަވާތީ އެ ވާހަކަ މިދަންނަާވލީ.  ހިއްސާކޮށްލަން އެ ރައްޔިތުންނާ

ގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ ަގއި ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ ޖޮއިން ޖޭޕީޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ންމެ ލާޙުތަާކއެކު، ދެަޑިއގަންނަާވ އިޞްމި ބިލު އެ ބޭފުޅުްނނަށް އެ ފެނިވަ ،ތެރިކަމާެއކު ދަންނަަވންއިޚްލާޞް

މަ ވަރަށް މުހިންމު ިހނގައްޖެ ކެލާ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހައަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވިގެން

. ލާޙުތައް ހުންނާނެއި ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން އިތުރު އިޞްނުކުތާއެއް ހުށަހެޅުްއވި. އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީން އަޅުގަނުޑގެ ަފހުގަ

ނަމަ ކޮމިޓީ ވަގުތު ނުވާކަމުަގއި ވާ ބޭނުންފުޅު މިފުޅުން ތަޅުމުގައި ހުށަހަޅުއްވަން ލާޙުތައް އެ ބޭއަދި އެ އިޞް

މި  ނިކަން އަވަހަށް ފާސްކޮށް ނިންމައި، ލާޙުއިޞް ލާޙުަތްއ ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ނަމަވެްސ މިޞްމަރުޙަލާގައި އެ އި

ށް ަޓަކިއ ތަޅުމުން އަުޅގަނޑުމެންެގ މެޖޯރިޓީން މި މަސައްކަތް ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ނިންމެުވން. ރައްޔިތުންނަ

ވަަށއިގެން ބޭުރގަިއ  ، މި މަޖިލީހުގެ ނެތޭ ވިދާުޅވެބޮޑު މަސައްކަުތގައި ތިމަންނާމެންގެ ދަުއރެއް ނިންމަވަންޖެހޭ މި
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ން ކޮމިީޓ ޓީތަަކށް ވަަޑއިގެން އެއިމާލަމުގައި ހުރި ސައި ރަނަގޅަށް ހިއްޕަަވއިގެްނ، ކޮމިމަޖިލީހުގެ ަސއި  އެނބުރިފައި،

ނޑުމެން މިތާ އަދަދު ނުދެއްވާ ތިއްެބވުމަކީ އަދި އަޅުގަބޭފުޅުން ވަދެވަޑައިުނގެން ޯވޓު އެލަވަންސް ނަންަގވަިއގެން އެ 

އް ގޮުތގައި. ެއއީ ރަްއޔިތުންނަށްޓަކައި މުހިންމު މަސައްކަތެ  އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން

ގޯހޭ ވިދާުޅވަން މިާތ ދަނީ. އެހެންވެއްޖެއްާޔ މި ގޯސްކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ  ކުެރވި ހިނގަމުން މިއެޖެންޑާ

އެހެްނވީމަ، މިކަހަލަ ހުރިހާ ަކމެއް މިހެން ހިނގަމުންދާ  ތެރި ަރއީސް.ބަވަްނވާނެ. ިއއްޒަތްިތއްވަަޑއިގެން

 ،ލާފައި ޑިމޮކްރަީސޭއ، ޙައްޤުތަކޭ ވިދާުޅވާއިރު ނެއްަގއި ހަމަ ތަންމިނަށް ހުޅުވައިދަނޑިވަެޅއްަގއި، ހިނގަމުންާދ ތަ

ށް ފަރިތަވާންޖެހޭ މިންވަރު ގުޅުންހުރި މިންވަރާއި، އެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ އްޤުތަކާއި ިދވެހި ރައްޔިުތންނާޙަ

އުމުގެ ވެރިކަމުެގ ަޑިއގެން ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މި ޤަަގއި ތިއްަބވާފައި ވަަޑއިނުގަންަނވާ ބޭފުޅުން ކަރަކަރައިއެނިގވަ

ވައްޓަފާީޅގެ ތެރެއަށް ވަދެަވަޑއިގަތުމަކީ އަދި އެހާ ފަސޭހަޮކށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ނުދެކެން. 

ގައި ވެދާނެ ބޮޑެތި މޮުޅ ބޭބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ. ފައިަލސޫފީން ވެސް ތިއްަބވާނެ. ޕްޮރފެސަރުން ވެސް ތިއްަބވާނެ. ފަހަރު

އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިވެހިާރއްޖެ އަދި އެނޫން ކަހަލަ މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ެވސް ތިއްަބވާނެ. ނަމަވެްސ، 

ިރކަމުގެ ދޮރާށި ހުޅުިވގެން އެތަނަށް ވަންނަށްކަމުގައި ވެއްޖެްއޔާ މީަގއި ހަމަ ކުއްލިައކަށް ކަމުދިޔައީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ވެ

އަޅުގަނޑުމެން އަޅަމާހިނގާ ނިކަން ރަނގަޅަށް. މި ވީހާ ދުވަހު ރާއްޖެ އޮތް ގޮތަކާއި، ރާއްޖެ އޮތް ތަނަކާިއ، 

ންވަރަާކ، މިއިން އެްއވެސް ކަމެްއެގ ރާއްޖެއަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިާޔލު ހުރި ކަމަކާއި، ރާއްޖެއަްށ އަންނަށް ވިސްނި މި

އަހަރު، އަދި އެ ެއކަންޏަކު ނޫން، އެއަްށވުރެނގިނަ އަހަރުތަކެއް  10މަށްޗަކަށް ނެތް ބަލާފައެއް. ެއހެންވެއްޖެްއޔާ އެ 

ވެސް މީަގއި އޮންނަްށވީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަފްހޫމުގެ މައްޗަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް، އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި، އަުޅަގނޑު ހަމަ ވަގުތު ކުޑަކޮށްލަން ޕާލިމެ

ވަަނ 9އެބަ. އެއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމަކީ މި މަފްހޫމަށް ވަރަށް ފަރިތަ ބޭފުޅެއް. 

އި ދާިދ ފަހުން ހަމަ އެއްރޭ އެްނމެ ގަިޑއިރެްއގެ ތެޭރގައި ޙަސަން ރަސްގެފާނުެގ ތާރީުޚ ޅެމެްއގެ ސިފަިއގަ 

އެކުަލވައިެލއްވި ވަރަށް ރީއްަޗށް އަތުރާ އަމުނާލައްަވިއގެން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު އުއްމީުދކުރާހިތްއޮތީ، އެ މަނިކުފާުނ 

. އެހެްނވެ އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ފަހުގައި މި ބިލުެގ މަށްޗަށް ކޮންމެވެސް ވާހަކަުފޅެއް ދައްަކވާނެ ކަމަށް

ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި ކުރުކޮށް ާޕޓީގެ އެންމެހައި މެންބަރުން މިކަމުގައި އެހީތެރިވެއްެދްއވުމަށް އެދި ދަންނަވަމުން ވާހަަކ 

 وبركاته ورحمة هللا  الم عليكم الس  وކުރުކޮށްލަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ންބަރު މެޒަތްތެރި ިއއްގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ 

 ނަށް.ޖަމީލް ޢުޘްމާ
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

މާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވިލި

މިއަދު މި ހުށަހެޅުްއވި ިއްޞލާޙަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފުރިަހމައަށް ތާއީދުކުރަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ހަމައެާއެއއްކޮށް 

ރިން ވާަހކަދެއްެކވި ބޭފުޅުން ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ އެހެން ނުކުތާތަކެއް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެން ކު

ސާފުކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ދިމާވެފައި ހުރި ވަރަްށ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެފަިއ ހުރި ތަފާތު ދަތި ތަކުލީފީ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ތަފްސީލީ ގޮެތއްަގއި 

ވަނަ ޙަސަން ރަސްގެފާނުގެ ވާަހކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، 9ފި. ޭއގެތެެރިއން ފާހަގަކުރެްއވި ވާހަކަދަްއކަަވއި

ވަނަ ޙަަސން ރަސްގެފާނު އިްނޑިާޔގެ ޯގވާއަށް ގޮްސ ހުރެ، އޭާނގެ 9އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންެޖހޭ އެއް ކަމަކީ، 

ހުގައި ދީން ދޫކުރަްއަވއި ކްރިސްިޓއަން ދީނަށް މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީންަގިއ ސާބިތުކަމާ އެްއކޮށް ހުރުމަށްފަ

ބަދަލުކުރައްަވއި އަދި ކްރިސްިޓއަން އަންހެނަކާ ކަިއވެނިކުަރްއވަިއގެން ދެ ފަހަރެްއގެ މަތީން ޕޯޗުީގޒުން ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

މުެގ ދަށުަގއި، އަަހރު ވަންދެން ދިވެހި ަރއްޔިުތން އަުޅވެތިކަ 17ވެރިކަމާ ތޮޅުމަށްޓަަކއި ފޮނުަވއި، އެންމެ ފަހުން 

ދިވެހި އަންހެނުން ކަރަށް ރާއަޅަިއ، ދިވެހި ގެދޮުރގައި ުހޅުޖަހައި، ދިވެހީންގެ މުދާތަްއ ލޫޓުވައި، އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ދިމާވި ކަންތައްތަކާ ދޭތެޭރގަިއ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މާީޒ ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮަތކަށް ައުޅގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުައސާސީ 

ައޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން، ދިވެހި ރައްޔިެތއް ކަމަށް ެވފައިވާ ނަމަ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ބައްޓަންކުރަން. 

 ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅަކު، އަދި އޭގެއިތުރަށް ދިވެިހ ރައްޔިތެްއގެ ހައިސިްއޔަތު ރައްޔިތެްއގެ ހައިިސއްޔަތުްނ އަދި

ޖެހޭ ތުރަށް އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާލަންއިނައޮތުން؛ ޭއގެ  ޮއންގޮތަށް މި ފަހުން ކުރިމަތިލެވޭ އަހަރު 10ލާތާ ގެއްުލވައި

ޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އަ ،ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާތަކެއް އެބަހުރި އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ 

ންނަމުން އަންނަ ފެ އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ޒަމާނުގަ ؛ މިއީ ން އުޅޭ އެބަފެނޭ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ިހމާޔަތް ހޯދައިގެ

ތުރަށް ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް އިއުޅޭ ބަޔަކު އެބަުއޅޭ. އަދި ޭއގެން މި ދަްއކަނީ. ހިމާޔަތް ހޯދައިގެ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ

 ،ަތއް ބޭނުންކޮްށެގން އުޅޭ މީހުން އެބަތިބި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސުވާަލކީދޫކޮށްލައި އެހެން ޤައުމުތަުކގެ ޕާސްޕޯޓު

ރަށް ކުރާ ބޭފުޅަކު ފަސް އަހަރުގެ ަދއުމަށް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ޢައްޔަންޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަޤާޖޭގެ ަރއީސުލްދިވެހިރާއް

ީދން ނޑުމެްނެގ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްއުމުެގ އެންމެހައި ަތރިކަތަކެްއ އަުޅގަމުހިންމު ޒިންމާތަކެއް، ިމ ޤަ

 ސަގާފަތް ހިމާޔަތްކުރުން، އާދަކާަދއާއި ،ކުރުންތް، އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ޤައުމުގެ ތަިރކަތައް ހިމާޔަހިމާޔަތްކުރުން

ެއުކ ރަށް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އުފާފާގަތިކަމާއިތުމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި، އަދި ޭއގެވަންތަކަން ހިއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހި 

 ދިމާވާ ހުރިހާ ދަތި  ރަްއޔިުތންނަށް ލާއަކަށް ގެންިދއުމަށްޓަކަިއ، ިދވެހިގެ މި ަޤއުމު އެހެން މަރުޙައަޅުގަނޑުމެން

 5ބުކުރައްވާ ބޭފުޅަކު އްާޔއަކަށް ައޅުގަނޑުމެން ިއންތިޚާރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރި ކަންތައްތަެކއްގެ ަޙއްލު ހޯދުމަށްޓަކައި
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ހުރި ބޭފުޅަކަށް  އިއުެމއްގެ ހިމާަޔތް ހޯދާފައި އެހެން ޤަހުންނައިުރގަ އިމުގަ މި މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތު މަޤާއަހަރުގެ

 !އުމެއްގެ ޕާސްޕޯޓް އޮތް ބޭފުޅަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފުރުޞަތު ދެވިދާނެތޯ. ބައްލަވާޤަ އެހެން ނޫނީ

ފުޅަކު އަނބުރާ ހުރި ބޭ އިއުމެއްގެ ހިމާޔަތް ހޯދާފަހިންމު ދަނޑިވަޅުތަުކގަިއ ބޭރު ޤައަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ އެންމެ މު

ިދވެހި ދައުލަްތ  ،އްޔިތުންނަށް ެވގެްނދާނެ ގޮތާއިރަ ވަންޏާ ދިވެހި ކަމަށް ހިނގައްޖެ އިއުމު ދޫކޮށްފައަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަ 

ޕާސްޕޯޓް ނޫން އެހެން   ސުވާލުކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާިއއެުކ ދިވެހިރާއްޭޖގެއަުޅގަނޑުެމން އޮންނާނެ ގޮތާ

ކަމަށް  ފިފަދަ ފުރުޞަތެއް ދީ ބޭފުޅަކަށް މި އެހެން ޕާސްޕޯޓެއް އޮތް ،ބޭފުޅަކު ިއ ހުރިޕާސްޕޯޓެއް ބޭނުންކުރައްވާފަ 

 އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެިރ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލު އުފައްދަން އިދޭތެރޭގަ  ދެން ކަންތައްތައް ވެެގންދާނެ ގޮތާވަންޏާ

، ބޭރު އިޞްލާޙަކީ އަދި ބައެއް އެހެން ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންލަން، މި އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާ ރައީސް. 

ނުވާނެ. ޅުގަނޑުމެން އެ ފުރުޞަތު ދީގެންއަ މުގެ ކުރިންވު އަހަރު 10އި ދޫކޮށްލިތާ މާޔަތް ހޯދާފައުމެްއގެ ހިޤަ

އި، އޭނަެގ ދީނީ އުލުަގއި ދިރިއުޅެމުންދާ ކަންތައްތަކާ ށްލާ ބޭފުޅަކު މި ރާއްޭޖގެ ިމ މާޙައަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ ޫދކޮ

ތްބާއި، މި ކަންތައްތަްއ ާއ ދޭތެރޭގައި އޭަނގެ ހުރި ލޯޝައުުގވެރިކަާމ، ޚާއްޞަކޮްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރިކަ 

މަށް ތުަތކެއް ަނގާނެ. މި ދަންނަަވނީ ޤައުމުގެ އެންމެ އިްސ ވަލިްއޔުލްއަމުުރގެ މަޤާދެނެގަތުމަށްޓަކައި، މުއްދަ

ތްތަކުން ކި ޖަމާޢައުލަތްތަކުންނާއި އެކި އެއަޅުގަނޑުމެން ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސާ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެންަނށް ފެނޭ ބޭރުގެ ދަ

ދީންތަކަށް ފުރުޞަތު  އުމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެހެން، ިމ ޤަމިއަދު ވަރަށް ފާުޅކަން ބޮުޑ ގޮެތއްަގއި އެ ގޮވާލަނީ 

ރުކުރާ މީހަކު އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި ެއގޮތަްށ އެ މިސްރާބަށް ދަތު ،. އެ ދައްކާ ވާހަަކއަށް ތާއީދުކޮްށގެންދޭންޖެހޭނޭ

ޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ސުވާލުއުފައްދަން އިދޭތެރޭގަ ޤައުމު އޮންނާނެ ގޮތަކާ އްޔާ ދެން މިުތވެއްޖެ ކަމަށް އަވެރި ޤައުމުގެ

ހިފައިގެން އަުޅގަނޑުމެން  އި ިތން އަހަރުގެ ކުދިން އަތުގަ  މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނގެ އުުމރުން ދެ އަހަރު ބަިއެގ،

މު މަސްއޫިލއްޔަތު ތިެބގެްނ އެ މުހިން އިއިން ބޭރުގަ ަމއިންބަފަ ،މިސްކިތަށް ގޮްސ ފަރުޟު ަފސް ނަމާދު އަުޅގަނޑުމެން

ޖެހިގެން އިތުުރ  ހިރަ އިމާރާތްކުރަމުންދާ މިސްކިތުގެމި އިއުުމގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ޤަދާއިރުގަ އަދާކުރަމުން

 ގެ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން  ައޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތު ދީގެންނުވާނެ. އެ ފުރުޞަތު ެދވޭނެ ެކއް އަާޅކަށްފައްޅިތަ

މާ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ވާހަަކ  ގާނޫނުތައް ބައްޓަންކުެރވިެގންނުވާނެ. އެއަްށވުރެ އަުޅގަނޑުމެން  ،ނޫނުއަސާސީޤާ

ޓް ގެްނގުޭޅ ނޫވަތަ ޕާސްޕޯ ،އުެމއްެގ ޕާސްޕޯޓް އޮތް ބޭފުޅަކަށްޤަކު ބޭރު އެދައްކަނީ. ހަމައެއާއި  އަޅުގަނޑުމެން މި

 ،ކަމަށް ވަންޏާ ކުރިން ދެންނެވިހެން އެންމެ މުހިންމު ވަގުތުތަކުަގއި ލައިފިމަކަށް ކުރިމަތިބޭފުޅަކު މިފަދަ މަޤާ

އޮްތ  ފަދަ ފުރުޞަތެއް ދާއި ފިަލއިެގންއުުމ ދޫކޮށްލާފަގެ އެންމެ މުހިންމު ަވގުުތަގއި ޤަަރއްޔިުތން އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި

ބަރު ނިހާން މުހިންމު ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި މެން، ވަރަށް  އަުޅގަނޑުމެން ފުރުޞަތު ދީގެންނުވާނެ. އެހެންީވމާބޭފުޅަކަށް

ނޑުމެން މި ދެންނެވި ދެ ނުކުތާ އަޅުގަ ،އިތުރަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުގެ

އަހަުރ  10އި ދޫކޮށްލިތާ އުމެްއގެ ހިމާޔަތް ހޯދާފަ އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވި، ބޭރުގެ ޤަ. ެއއީފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޖެހެއޭ
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. މި ވާންޖެހޭނޭ އަހަރު 10ޕާސްޕޯޓް ގެންގުޅެަފއި ވެސް ދޫކޮށްލިާތ  އުމެއްގެޤަ އިތުރަްށ ބޭރުވާންޖެހޭނޭ. އަދި އޭގެ

ބޮޑަށް މި ގާނޫނު އިޞްލާޙުވެގެންާދއިރު މި ދެ ނުކުތާ އިޞްލާޙު ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުގަނޑު އެދެން ވަރަްށ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  .މަށްގެ ގޮުތަގއި ފާހަގަޮކށްދިނުއިޞްލާޙެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރުއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝު

 ށް. ކަމޫސާމަނި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މޫސާމަނިކު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު 

އި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ދިޔައިރުގަދަމުންހަްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި، މި ޤާނޫނުއަސާސީ ޝުކުރިއްޔާ އި

ވަނަ މާއްާދގަިއ  109އި ައޅުގަނުޑމެން ނޫނުއަސާސީގަ ޤާގުިޅގެްނ  ހަަކއެއް މީ. އަދި މި ވާހަކައާގެންދިޔަ ވާދައްކަމުން

ގޮްތ  މި ފުުރޞަތުތައް ެވސް އޮތް  .ގޮތް އަިދ މިކަމަށް އޮތް ގޮތް  ލިޔެފައިވާނެ ވަރަށް ތަފުސީލުޮކށް މިކަން ހިނގާނެ

 ްއޒަތްތެރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް.ތިއްބެވި އި  ތަނުގައި ވާނެ. އެ މާީޒއަށް ަވޑަިއގެންނެވީމަ ރަނގަުޅވާނެ. މިޔެފައިލި

 ދާގެ ބައިތަުކގެ ތެރޭަގއި މި ދެންނެވި މާއް ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ވެިރކަމަށް މީހަކު ގެނައުމުގައި ަކނޑައެޅިފަިއވާ 

ޅުއްިވ ސައިންމަނިކު ހުށަހެއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުނޫނަށް މިއަދު އިގާ މި ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

އަދި ފަހުން އަތުވެދާނެ  ،އެހެންނަމަވެސް ގާނޫނަުކން އެކަންކަން ކުެރވޭނެ ކަމަށް ،ކުެރވިއިޞްލާޙަކީ ެއއަށް ބަހުސް

މައްސަލަިއގަިއ ްށ ބިނާކޮްށ ގާނޫނަށް ދޫކޮށްލެވިަފއިވާ ބައިތަކެކޭ. އާދެ! އަުޅގަނުޑ މިދެންނެވި ކަންކަން މައްޗަ

 ޖިނާޢީ ކުށެއް .ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( 109ނޫނުއަސާސީގެ މިދެންނެވި ބިލާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން ޤާ 

އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް  ،މެއް ކުެރވިފަިއވާ މީހަކު ނަމަދުވަހުގެ ިދގު މުއްދަތެްއގެ ޙުކުަމސް 12ކުރިކަން ސާބިތުެވގެން 

އިާވ މީހެއް ކަމުގަިއވުން. މިއީ އަހަރު ވެފަ  3ުކރެވުނުތާ  ނުވަތަ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މާފުނިމުނުތާ

ހުރި ކަންތައްަތއް.  މީހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތި އޭރު ކޮށްފައި ނޫނުއަސާސީަގއި ވެރިކަމަށް މީހަކު އައުމުަގއި އެޤާ

ކަން ދޫކޮށް ނުވަތަ އެހެން ޤައުމުގެ ރައްޔިތު  ހުރެ މި ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ރަްއޔިތެްއގެ ގޮތުަގއި އެހެންވީމާ

ރާއްޭޖެގ މީހާއަށް  ައއިސް އެ އަށްގެ ހިމާޔަތުަގއި ހުރެެގން އެހެން ޤައުމެްއގަިއ ދިރިއުޅުމަށްފަހުގައި ާރއްޖެޤައުމެއް 

އަހަރު ނުވަތަ  10ގޮތަށް  ވާ މަތިލެވެންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި މި އިޞްލާޙުަގއިވެރިކަމަށް ކުރި

ވާހަކަ  އަޅުގަނޑުމެން މި !ހިންގަވާ ޚުގެ ތެރެއަށް ވަންނަމާދިގު މުއްަދތެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހުގައި. ތާރީވެސް އެއަްށވުރެ 

މީހެއްގެ ޤައުމު ދެެކ ލޯބިވާ  އެ  ،ީމހެއްގެ އަމިއްލަ ވަތަން އެ ވެސް ނުދައްކާ ތިބޭނެ ކަމެއް ނެތް. ކޮންމެ މީހަކު

މީހާގެ އަމިއްލަ ަޤއުީމ  ާއއި އެމީހާގެ އަިމއްލަ ޕާޓީ އަިދ ބަެއއް މީހުން ސިޔާސީ ކަންކަމުަގއި އެ  ،މިންވަރަށް
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 އިށް ޤައުމީ މަޖިލީހާމަޖިލިސް ދެކެ ވެސް އެބަ ޯލބިވޭ. ތިމާއަށް ނޫން އެހެން މީހަކަށް އޭގެތެރެއަށް ުނވަދެޭވނެ ގޮތަ

ބޮޑު ޢިބުރަތަކަށް  ވާނެ ވަރަށް ހުރިއްޔާ ހުރިހާ ގުނަވަެނއް ބައްޓަންކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންނަށް މިކަން އަދި ދެން

ރާއްޖޭަގއި އެބަތިބި ދިވެހިރާއްޭޖގެ   ފެށިެގން އައިއިުރަގއި މިރެސީގެ ތާރީޚު. ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި ޑިމޮކްވެގެްނވާން

ަގއި. ހަތަރު މީހަކު. އެކަކު ޖަލުަގއި، އަނެކަކު އަުރވާލެިވގެން، އަނެކަކު އަނެއް ތަެނއްވާންޖެހޭ ތިންރިކަމަށް މަޖުބޫރުވެ

މުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މިކަންކަ ކަިއ،ވާހަކަތައް ދައް  ނުވެގެން އަުޅގަނޑުމެން މިމި މުސީބާތަކުން ސަލާމަތް

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި .ހުރި ވާހަކަަތކެއް ީރއްޗަށް ިލޔެފައިނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ޖެހެނީ. ޤާ ގެންދަން މިކުރިއަށް 

ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މި ނަން. އަޅުގަނޑުމެން ހާސްވާކަށްލާއަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު، އަުޅގަނޑު ދަންނަވައި 

 20ނުއަސާސީގެ ނޫސް ކޮމިޝަނުން ދޭކަށެއް ނުޖެހޭ. ޤާއިޞްލާޙު ނެތަސް ޙަޤީޤަތުގަިއ އެފަދަ ފުރުޞަތެއް އިލެކްަޝން

މީހަކީ ެވސް މީހެްއގެ މަްއޗަށް ގާނޫނު ހިންގުުމގަާޔއި ކޮންމެ  ާގނޫނުގެ ކުރިމަތީަގއި އެ  ،ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަޮއވޭ

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ  ، މިލިޔެފައި އެބައޮތް. އެހެްނވީމާވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް  ކަަމށް އްހަމަހަމަވެގެންވާ ބައެ

، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްެޖއާއި ަޤއުުމ ތަނުގައި ިތއްބާ ިޔތުންގެ ގޮުތގަިއ ތިބި މީހުން މިއަޅުގަނޑުމެންގެ ިދވެހި ރައް

ތަނަށް އަިއްސ މި ކޮށްފައި ނުގޮްސގެން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ގޮސް އަމިއްަލއަށް ހިޖުރަކޮށްގެން ުއޅެގެން ކަންތައްތައް ކަމު

ލީމަ އެ މީހަކަށް ވެިރކަން ދޭކަށްނުޖެހޭ. މިސާލު ޓާަޝއުކަުތެގ ބޭނުމުގައި ކޮންމެހެން ނަން ވައް ވެރިކަމުެގ ޝާނާއި

ބެްއ ބާްއވަިއގެްނ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދަނީ އިހަށްުދވަހު އިންތިޚާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެން މި ބައްލަވާ!

މަވެސް މީގެ ބުގެ ަނތީޖާ. އެހެންނައޮތީ ތުރުކީގަިއ ހިނގައިދިޔަ އިންތިޚާ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ފެންނަން މި  ؛އެންމެ

ކުގެ ހިމާޔަުތގަިއ ، ޭބރު ޤައުމުތަތަންކޮޅެއް ކުީރަގއި ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމއަދު މާ ވަުރަގދައަށް އޮންނަ ކަމެްއ މިއީ

ން އަޅުގަނޑުމެންެގ މީހުން ސިޔާސީ ގޮތު ތިއްބަވާ ރާއްޭޖގެ ވެސް އަދި ދުނިޔޭގެ ވެސް ިސޔާސީ ވެިރންގެ ވާހަކަ. އެ

މަ އެހެން ތަްނތަނުގެ ބާްއވަިއގެން ކުރަން އުޅޭ ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭަގއި ން ިފލައިގެންދިަޔއިރާއްޖެއަށް ޣައްދާުރވެގެ

ނުވަތަ  ބަށްލާވާނެ. ތުުރކީަގއި ެއ ގެނައި އިންޤިބޭފުޅުން ައޑުައއްސަ ގުލް ިކޔާ ބޭފުޅެްއގެ  ވާަހކަ ތިهللا ޢަބްދު

 ހަމަ އެގޮތަށް. ބޭުރ ޤައުމުތަުކަގއިދަނީ  އި ވެސް މިތުރުކީަގއި ގެންނަން އުޅުނު ަބޣާވާތް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ާރްއޖޭގަ

ވުރެ މާ ރަނގަެޅއް  ުކރުމަށްޑުމެްނގެ ޤައުމު ތަާޅ ފުނޑުފުނޑުބޭރު ަޤއުމުގެ ހިާމޔަތް ހޯދައިގެން އަުޅގަނ ،ތިބެގެން

ރަންޖެހޭނީ. ކުއެކަން ތަނުގައި އުޅުްއވާފައި މިތަުނގައި  ްއޔާ. މިިއގެން އުުޅްއވިތަނަށް ވަޑައިގަްނނަވަ ނޫންތޯ މި

ޔާތުަގއި ަފއިތިލަ ސާބިތުކުރަންކެރެންޏާ  ހަ ، ިދވެހިރާްއޖޭގެ ސިޔާސީބޫލުުކރާ ކަމެއް ނޫންއަޅުގަނޑުމެން ވެސް ގަ

ރެވޭނީ. ބަލައިގެން މިތަނުގައި ދިރިއުެޅވޭނެ މީހުންނަށް މިކަން ކު ތަނުގައި ހުރި ވަހަކާ ހުރި ލޮނަކާއި، މި މިތަނުގައި

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޕާސްޕޯޓެްއގެ  .ކުރަން. ދެން ހަމަ އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން އިނގޭތޯއީދުއަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ތާ

ދުނިޔޭގެ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޤައުމިްއޔަތު ދޫކުރުމަށްފަހުގައި ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެްނގެ  .ތަނުގައި ދައްކާީތވެ ވާހަކަ މި

މީހާ ވީމަ.  އުމަކުން އެދެނީ އެތަނުގެ ރައްޔިަތކަށް އެއެ ޤަ އުސޫލުތައް ބަލާ ގޮތުން ވެްސ  އެހެން މީހަކަށް ޕާސްޕޯޓެއް
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މީހާއަކީ އެޤައުުމެގ ރައްޔިތަކަށް އުފަން މީހެއް  ޖަހަިއގެން އެމީހާގެ ތައްގަނޑު ކޮންމެހެން ޕާސްޕޯޓަކަށް ވުމަކީ އެ

ފަން ކޮންމެ  އުރައްޔިތަކަށް ނޫނުއަާސސީަގއި އޮންނާނެ ލިޔެފައި ދިވެހި ވެސް، ޤާ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ގާނޫުނގައި

މެ ދަރިއެއްގެ ވާހަކަ. ދިވެހި ރަްއޔިތަކަށް ލިބުނު ކޮން ށް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ދަރިއަާކއި،ބައްޕަައކަ  ދިވެހި މަންމައަކާއި

ކަމަށް  މީހަކު ރައްޔިތަކަށް ވީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ރައްޔިތަކަށް ވީާތ، އިތުރުން ބޭރު މީހަކު ދިވެހިއަދި އޭގެ 

 . އެ އޮތީ ރަްއޔިތަކަްށ ވެފަ މީހަކަށް ދޫކުރީމަ އެ އެ ޤައުމުގެ އައިީޑާކޑު މުގެ ޕާސްޕޯޓާއި މިބަލައިގަންނަނީ މި ޤައު

 ަގއި ދަތުރުކުެރވޭ ހާލަތަކަށް އެ، ކޮންމެ ެއްއޗެްއ ދިނަސް ޤައުމުެގ ޕާސްޕޯޓެއް ސްެއއް ދިނަވަރިހަމަ ރެފިއުޖީ ސްޓޭޓަސް 

ތެރި ުނވޭ ދެންމެ ިއްއޒަތްއެހެންވީމާ، އަުޅގަނަޑކަށް ިހއެއް މީހާ ީވ. ަޤއުމެްއެގ ރައްޔިަތކަށް އެ މީހާ ގެނައިމަ އެ

ހެނެއް. އެއީ ލާޙެއް ިމއަކަްށ ގެންނަންޖެހޭނެވިދާޅުވި އިތުރު އިޞް ސައިންމަނިކު އެމެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙު 

ގެން އެ ަޤއުމަކަްށ ދިރިއުޅެ އެ ަޤއުމެްއގައި  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ދޫކޮްށ ގޮސް އެހެން ޤައުމަކަށް ހިޖުރަކޮށްގެން

. ުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި އުޅޭނީްއޔާ އަ ރާއްޭޖގެ ވެރިކަން ބޭނުމި. އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިޔައިމަ އެއޮތީ އެކަްނ ވެފަ

  ވާހަކަ ަދއްކަންެވއްޖެ. މިތަނަށް ޖެހޭ ފެނާއި، މިތަނަށް ޖެހޭ ވަިއގަިއ ދިރިއުެޅގެްނ މިތަނުގެ ކަންތައްަތއް އިނޭގނީ. މި

ވެދާނެ ކަންނޭނގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިކަހަލަ  ކު ދަްއކާފައި ޮއތް ވާހަކަެއއް ނޫން. ފަހަރުަގއިމިއަދަމިއީ 

ކޭ. އާދެ! ނުދޭން ކުރާ ކަމެފުޅުްނނަށް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލިޔަ ބޭބޭބައެއް ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ދެެކވޭއިރަްށ އެބަބުނޭ 

އަުޅގަނޑުމެން  އެކިެއިކ  ،އަކީކުރަނީ. އޭގެ ނަތީޖާ ނުދޭން މިތިލިޔަމި ކަންތައް. ކުރިމަ ކުރަނީ  މިކުރިމަތިލިޔަނުދޭން 

ރާއްޖެައށް ގެނައި ޑިމޮކްރެީސގައި އަުޅގަނޑުމެން ކަހަލަ ކިތަންމެ  ެއކީަގއި މި  ޕާޓީތަކުަގއި ބުރަ މަސައްކަތާސިޔާސީ

ވެސް ބޭނުމެއް ނޫން މި ނޑުެމން ، އަުޅގަށްލަނީ ހަމަ އެ ޕާޓީތަކުން ވެރިކަންނުދޭން. އެހެންވީމާބަޔަކު ފުނޑާ ބޭރުކޮ

ދޭކަށް. ގެ ވެރިކަަމށް އާދެވެްނ ފުރުޞަތުޤައުމު ޤައުމަށް ހަރާންކޯުރވާ ީމހުންނަށް މި މި ،އްދާރުާވ މީހުންނަށްޤައުމަށް ޣަ

ނުވާނެ. ވަރަށް ބާރުލާފަިއ ކޮމިޝަނުން ވެސް ލިބިގެން  ސް ނުދޭނަން އެ ފުރުޞަތެއް. ނުވެސް ލިބޭނެ. އިލެކްޝަން

ކަރުދާހުަގއި. ނޯންނާނެ. ަނޝީދުގެ ނަންފުޅު އޮންނާނޭ ވޯޓުރައީސް  މިވެނި މީހަކު؛ ހުން އެބަބުނޭބައެއް މީ

އެ ފުރުޞަތެއް އެކަން ކުރާަކށެއް. ެއގޮތަކަށް ުނކުރެވޭނެ. މިދަންނަވަނީ ވަރަށް ފާޅުކަްނ  ނެއް ނުދޭނަންއަޅުގަނޑުމެން

ުބގައި ބޭއްވޭ އިންތިޚާ ކޮށްފަިއ މިދަންނަަވނީ އަޅުގަނޑު ޗެލެންޖުމި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި .ބޮޑުކޮށް

ކަރުދާްސކޮޅުަގއި ނޯންނާނެ. ނުވެސް  ނަޝީދުގެ ނަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާްއވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު

. އެނގިދާނެތާ ވާ ެވސް ކޮމިޝަަނކަށް ސް އެ ފުރުޞަތެްއ ނުވެްސ ދޭނަން އިލެކްޝަން ނެއް ބޭއްވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން

 ،އެހެން މީހުންެގ ކުރިމަތީަގއި މުޅި ަޤއުމު ބަދުނާމުކޮށް، މުިޅ ރާއްެޖ ފަސާދަކޮްށ، އްާދރުވެރާއްެޖއަށް ޣަ އެްއޗެއް. މި

ކޮށްލުމަށްފަހުގައި ރާއްޭޖގެ ވެރިކަމަށް ވަަޑިއގަންނަވަނީ. ދެން ތިބިއްޔާ ތިބި ބަޔަކު ފުނޑުފުނޑުދެން ތިމާ ފިޔަވައި 

 ނިކުމެ ސިޓީައކަށް މި އަށް ެވގެންދާ ތަނެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ޖަޒީާރއިންޑުމެންގެ ރާއްެޖއަކީ ޖަޒީރާއަޅުގަނ

ަޖހައިގެން ކުފުރާ ހިފައިގެން . މާދަމާ އަމިއްލައަށް އަރުވާކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމު ތަރައްޤީ މި ދައުލަތްވެ،
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ދަތުރުކުރާކަށް އަުޅގަނޑުމެންނެއް ބޭނުމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެްނ  ވެލީ ލަިއފްގައި ތަންތަނަށްފަންރިޔަލުގަިއ، އޮޓަ 

ގޮޅި، އަނެއް ުދވަުހ ގެންދަނީ. ެއއްދުވަހު ޖަޒީރާ. އަެނއް ދުވަުހ ކުޑަ  އެއަްށވުރެ ރަނަގޅަށް މި ރާއްޖެ މި

ހިރާއްޖެއަށް . ދިވެނުޖެހޭނެެގ ަޤއުމުގެ ނަން ބަދަލުކުާރކަށް އެހެން ިކަޔއިގެން އަުޅގަނޑުމެން ،ފުށިކަކުނިއަރާ

ރާއްޖެައކީ ަޖޒީރާެއއް  ލަްއވަންީވ. މިވަޑަިއގެްނ ޖަޒީރާއަްށ ކުރިމަތި ޖަޒީރާ ހުރި ތަންތަން ހުންނާނެ. ކުރިމަތިލަންޏާ

ބަހުރުަވިއގަިއ ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ވާހަކަެއއް.  ،ޖަީޒރާ ޤައުމަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމިއްޔަުތގައި  ،ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

ބޭނުންފުޅުވީމަ، ޤައުމު ބަދަލުކޮށްލަންވީ އޮޓަެވލީ ލައިފް. ެއއީ ކަިށވެލި ތެޭރގައި ދިިރއުޅެްނވީ ހުސްފަޔާ.  އެކަމަކު ހަމަ

ނޫން.  ކީ މިކަން ކުރެިވގެންވާނެ ގޮެތއް. ދެން ހަމަ އެއްބަަޔކު އެކަމާ އަތްޖަހަންވީ. މިއީ ކިހާ ފައްާކ ގޮެތއްތޯ އެއީ

ބަަޔކު މީހުންނަށް މި ދައުލަތަކީ  ރާ އޮންނާނެ.ދަުއލަތުގެ ަވއްތަ ގޮާތއި، މިނޫނުއަސާސީަގއި މިދައުލަތް އޮންނަންވާނެ ޤާ

ބޭރު ޤައުމުން ވެސް މީހުން އަރުވަންވީ. މީހުންނަށް އަނިޔާ ވެސް ކުރަްނވީ.  ންމު އެއްޗެއް ނޫން. ބޭނުންވީމަމުހި

 ބޭނުން އެބަވޭ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ކަެމއް ވެސް ކުރަންވީ. އެކަމަކު ތިމާ ވެރިކަމަށް ައންނަންވީމަ މި އަނެއް

ކުރެވޭކަްށ ރާއްޭޖގެ ދީނަށް އިޙްތިރާމް ކުރެވޭކަށް ނެތް. މިއްޖޭަގއި ތިިބ ވިޔަފާރިވެިރއަކަށް އިޙްތިރާމްރާ މި ،ޤައުމުަގއި

 އަމިއްލަ ކުުރމެއް ނެތް. ތިމާގެ ށް ނެތް. މައިންބަފައިންނަށް އިޙްތިރާމްނެތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މާދަރީ ބަހަށް އަޅާލެވޭކަ

 މިވަރުގެ މީހުން މި  . ދެން ކޮންކަމެއްތޯ މީގައި އޮތީއަށް އަޅާލުމެއް ނެތްޕާޓީއަށް އިޙްތިރާމްކުރުމެއް ެނތް. އަނބިމީހާ

ހަދައިގެން ކުރީެގ ހެދި އުޅެން ަމށްފަހުގައި އަިދވެސް ވެިރކަމާކުރުއަހަުރގެ ވެިރކަން 30ރާއްޖޭގެ ވެިރކަމަށް އަންނަން؟ 

މަނިކުފާނު ވެސް ޖަލަށް ލައްވާފައި ދެން  ނެީވ ޖަލުގައި. އެހުރިހާ ކަމެއް ކުރުވާފައި އެއިން ރައީސް ވެސް އެ

  ރައީސް. ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އެވިދާުޅވީ ޖަޒީާރއޭ. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ތްތެރި މެޒަގެ އިއް އަރުވަީނ ނިލަންދޫ ދާއިރާ . އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 ށް. ޚަލީލަهللا ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ލައިކުމް. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޢައައްސަލާމް 

 ަކއި އެަމނިކުފާނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަނިހާން މިފަދަ ބިލެއް ހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕީޖީ ލީޑަރު

ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން މިއަދު ޤައުމުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރުގައި މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ކުރެއް ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑަށް ގަޝު

 ފާހަގަކުރެވިގެން އެބަދޭ ހިސާބަށް އައިއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް، މިހާބިލަކަށް ވެގެން އެބަދޭ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ވަނަ އަހަރު ަރއްޔިތުން  2008ބޭފުަޅކީ  ކުރާ އެއްމަށް ދަހިވެތިެވގެން މަަސްއކަތްބޮޑަށް ވެރިކަމަށް ައއު އެންމެ
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ން ޖެހުމަށްފަހުގައި ިއ ވެރިކައި ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުްނގެ ބޮލާލަގަ  2012ރީ ފެބުރުވަ 7އިންތިޚާބުކުރީމާ 

ޙުކުމަށް  ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި އަމިއްލަުފޅަށް އަުރވާލެިވގެން ހުންނެިވ ބޭފުޅެއް. ެއވެސް  މިހާރު ފައި ދެްއވާއިސްތިއުފާ

އިމުވެްސ ސްތަކުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަގަބޫލުކުރެވެނީ ނޫފިލައިގެން. އެހެްނވީމާ، މިައދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަ

 ންނެވީ ބޭރު ޤައުމެްއގެ ހިމާޔަތުަގއި. މިއަދު އެއިނގޭ ގޮތުން އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ަވޑަިއގެންނެިވއިރު ވެސް ހު

ރާރުކޮށް ބުނެފައިވޭ. ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބޭރު ޤައުމެްއގެ ނޫހެއްަގއި ވެސް ެއވާހަކަަތއް ތަކުހިމާޔަތް އިތުރަށް އެކްސްޓެންޑު 

ޚިލާފަްށ  ކުފާނަކީ ގާނޫނާނިކުެރްއވިއިރު ވެސް ެއމަވެރިކަމަށް ވަޑަިއގެން ވެރިކަން ، އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށްއެހެންވީމާ

ނަމަ އެބަ ބަޔާންވެގެްނވޭ. ކަމަށް ވާ އެއީ ތެދު ހުންނެވި ބޭފުޅެްއ ކަމަށް އެ ނޫސްތަކުގައި އެުބނާ އެއްެޗއްވެރިކަމުަގއި 

ން އެބަޖެހޭ ، ރާއްޭޖގެ ރައްޔިަތކު ބޭރުގެ ޤައުމެްއގެ ހިމާޔަްތ ހޯދުމަށްފަހުގައި އެ ަވކި މުއްދަތެއް ފާއިުތވާއެހެންވީމާ

ލަށް ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި ބޫލުކުރާ ގޮތުން މި ބިވެރިކަމަށް ައއުމާ ދޭތެރޭގައި. އެހެންވީމާ، ެއކަން އަުޅގަނޑު ވެސް ގަ

އަހަރު ވުމެއް ނޫން. އެ  10ސިޓިޒަންޝިޕް ދޫކޮށްލާތާ ހަމަ އެކަނި ބޭރު ޤައުމެްއގެ  ގެެނވިގެންާދއިރުަގއިއިޞްލާޙު

ވެިރކަމަށް އަންނަން މިފަދަ ބޭފުޅަކު  ންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭވާ ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލާތާ ވެސް އަހަރުތަކެއް

  އެބަޖެހޭ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުަގއި ލަންތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިާރއިރުަގއި. ދެން އިއްޒަމަސައްކަތްކު

ރިކާއަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މިކަން އޮންނަީނ ކިހިނެއްތޯ. އަުޅގަނޑުމެން އެމެރިކާއަށް ބަލައިިފއްޔާ އެމެ 

 2ިޓކަލް ސީގައި ބަލާ ޤައުމު. އެމެރިކާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އާވެސް ޑިމޮކްރެ ލާމަސީލު މިސާލެއްގެ ގޮތުގަިއ އެންމެން

އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލުން ވަރަށް މުހިންމު. ވެރިކަމަށް ަވޑަިއގަންނަާވ  ބުނާ ވާހަކައަށް ގަިއ މި 1ސެކްޝަން 

 ،ބުނަނީ ޝަރުތެއް އޮންނަންާވނެ ކަމަށް އެބަބުނޭ. އެއް ޝަރުތެއްަގއި މި 3ޑު ގޮތެްއަގއި ބޭފުޅެއްގެ ަމއިގަނ

އޭގެ މާނައަކީ  އެއީ ލާޒިްމކުރާ ކަމެއް. އެމެިރކާގެ ރައްޔިތެްއގެ ގޮުތގައި ވިހޭ މީހަކު ކަމުގަިއވުން. ؛އެމެރިކާއަށް ވިހޭ

 ،ޒަމާނެއް ވަންދެން ދިރިއުޅެ ،ކިތަންމެ ދުވަހަކު ކާގައި އެމެރިއެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިެތްއެގ ގޮތުގައި ވިހާފަިއވާ މީހަކު

މަީކ ކުެރވޭެނ ކަމެއް ނޫން. ޭއގެތެރޭަގއި ހިސާބަށް އައު ވެްސ އެމެރިާކގެ ވެރިަކމާ އެޤައުމެްއގެ ަރއްޔިުތކަން ލިުބނަސް

، ރުވަރަްށ މަޝްހޫއެމަިނކުފާނަކީ  ޑް.ލްއެީއ އާނޯ ؛ކަން ކުރެްއވި ޭބފުޅަކުދާިދފަހުން މޭޔަރު މިސާލަކަށް ކެލިފޯނިާއގައި

ހަމައެއް އެަމނިކުފާނު ޝަރުތު ފުރި ،ކަން ކުރެްއވި ޭބފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް އެކު ކެލިޯފނިޔާގެ މޭޔަރުވަރަށް މަޤުބޫލުކަމާ

ރިކާެގ ކަމަްށ އަންނާކަށް. އެއީ ބޭރު ޤަުއމެއްގެ ރަްއޔިތެްއގެ ގޮުތގައި ވިހެއުމަށްފަހުގައި އެމެނުވޭ އެމެރިާކގެ ރައީސް

އެަބއޮތް. ދެން ދެވަނަ ކަެމއްެގ  ވާތީާއއެކު. އެހެންވީމާ، އެމެރިކާަގއި ލިބިަވޑަިއގެްނނެވި ބޭފުޅަކަށް ސިޓިޒަންޝިޕް

 އަހަރު 14ވަންދެން،  ައހަރު 14އޮތީ  ވަނަ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި މި 3އަހަުރ ވެފައިވުން.  35އޮތީ  ގޮތުަގއި މި

ވާްނ  ވަންދެން މެދުނުކެނޑި އެމެރިކާަގއި ދިރިއުޅުނު ރައްޔިަތކަށް އަހަރު 14އެމެރިާކގެ ރަްއޔިަތކަށް  ؛ވަންދެން

ތްތަކަށް ގުޭޅގޮތުން ެވރިކަމަށް އަންނަ ފަރާ އިނގޭ އެަޤއުމެްއގެ ހާލަތާ ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަލާޒިމްކުރޭ. އެހެްނވީމާ

ވެސް ރުތުަތއް ައއުމަކީ ެއްއގޮތަކަށް ގޮތުން ޝަގުޅޭ ޝަރުތުތަކެއް ކުރިމަތިކުުރވާ. އެހެންވީމާ، ރާއްޭޖގެ މިހާރުެގ ހާލަތާ
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ެއކު ދަލުތައް. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ހަމަެއއާޚިލާފު ކަމެއް ނޫން. މިއީ ައންނަންޖެހޭ ބަ ، ނޫނީ އާދަޔާނޫން ޖާއިޒު

ުތކަން ނުވަަތ ދެ ޤައުމެއްގެ ރައްޔި ، ޑުއަލް ސިޓިޒަންޝިޕްއަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނީ އަޅުގަނޑު ކޮށްލި ދިރާސާއިން 

 ތެރޭަގއި އަރުމޭނިާއ، އޮސްޓްިރާއ، . ޭއގެގައިވެސް ައށެއްކަ ޤައުމު  އާދެެވނީ މުޅި ދުނިޔޭގައި އޮެވގެން ވެިރކަމަށް މި

ލަ ްނ ޯސމާލިއާ. އަްށ ޤައުމެްއ ޖުމުއިތުރުއަޒަރުަބއިޖާން، ފްރާންސް، ޖާމަނީ، ގްރޭްޓ ބްރިޓްން، އިްޒރާއީލް އަިދ ޭއގެ

އެތަްއ ޤައުމެއް އޮްތއިުރގައި ވަރަށް މަދު ޤައުމެއްަގއި ހަމައެކަނި  200 ؛ މަދު ޤައުމެއްަގއި، ވަރަށްވީމާއޮތީ. އެހެން މި

މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަކާލާތުކުރަމުންދާ މަންޒަރު. ފާހަގަކުރެވެނީ  ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަންއޮތް ސިފަތަކެއް

އިތިލަ ސާބިުތކުރަން ެއއް ސަެފްއގަިއ ފަ ރާަފއިާވ ޤައުމުތަކާ ކުިރއަ ޖެ ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤައުމުތަކާ؛، ާރއްއެހެންވީމާ

ޙީ ަރނގަޅު ބަދަލެްއގެ ގޮުތގަިއ ލުކުެރވޭ ޮގތުގައި ވަރަށް އިޞްލާބޫމަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރގަިއ އަޅުގަނޑަށް ގަ

ިއ ރާއްޭޖގެ ބަެއއް ގުޭޅގޮތުން ރާއްޭޖެގ އަުގަވއްޓާލުމަށް ބޭރުގެ ަފރާތްތަކުގަ ފާހަގަކުރެިވގެންދޭ. އަިދ ާރއްޖެއާ

ެއ މީހުންނަށް  ؛ދޭެތރޭގައި ވެސް  ްއކަމުންދާ ބައެއް ފަރާތްތަކާދަ، ރައްޔިތުން ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ

ބޫުލކުެރވޭ ގޮތުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވެރިކަމަށް ައއުމަކީ ކުެރވިގެްނވާނެ ކަމެއް ކަމަކަްށ ވެސް ައޅުގަނޑަށް ގަ

 ވެރިކަަމށް ނާދެވޭނެ އިންތިޒާމުތަްއ މީހުންނަށް ވެސް ބޫެލއް ނުކުެރވޭ. ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އެ ނޑަށް ގައަޅުގަ

ުކ އެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ެއއާ ތާއި ރާއްޭޖގެ ުކރިއެރުމަށް މުހިންމު ކަމެއްހަމަޖެހިގެންދިއުން، ރާއްޖޭެގ މަޞްލަޙަ

 .ުކރެވޭ ގޮތުން މިތަނުަގއި.. ގަބޫލު ލާނަން. އަުޅގަނޑަށްއަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުރ ތެރި މެންބަްއޒަތްއަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދީދީއަށް. އިބްރާހީމް

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަ މާއްާދއަށް  109ނޫުނައސާސީގެ ޤާ ؛ އެއީގެެނވޭ ިއޞްލާޙު އަށް މި 2008/12ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ 

ކުރަން. ފުރިހަމައަށް ައުޅގަނޑު ވެސް ާތއީދުވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް 

ވޭތުވެިދޔަ މާޒީގެ ކަންަތއްތަެކއް ހިނގާފައި ދިޔަ ގޮތަްށ  . ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައިސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި

؛ އެއީ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާުމގައި މަީތ ވެރިޔާ  ބަލާއިރު އަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ރާއްޖޭގެ އެންމެ

ން އައިްސގެންކަން މިކަންކަން ހުންނާނީ ކޮންކޮން ސިފަތަކެއްގެ ތެރެއި ހުންނަންޖެހޭ އިޚުލާޞްތެރިކަމަކާއި، ތެދުވެިރކަމާ

ބަކަށް ކުރިމަތި މެންނަށް އެބަފެނޭ ރިާޔސީ އިންތިޚާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ. އަުޅގަނޑު

ބުގައި ކުރިމަތިލެވެންޖެހޭ ނުވަތަ ލާންޖެހެނީ ކޮންކޮން ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިްނތިޚާދިވެހިރާއްޖެވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު
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މެންނަށް ބުނެދެވޭ ކަހަލަ ސިފަތަކެްއ މިހާރު ފެންނަން އެބަފަށާ. ބޭރުން ބޭރުގެ ނުފޫޒުތައް ބައެއްކަން އަުޅގަނޑު

، ވާަދކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ނަންތަކާއި ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންތިޚާބުަގއިއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއަށް އައިސް 

ކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އަންނަންޖެހޭ ސަބަބުތަ، މިކަންތައްތަްއ ައޅުގަނޑުެމންގެ ތެރެއަްށ ވާދަކުެރވެންޖެހޭނެ މީހުންނާ

ަފހަރު ވާދަކުރަންޖެހޭ މީހުން  ބަށް ބަެއއްޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ިރާޔސީ އިންތިޚާބޫލުކުރަން. ައުޅގަނއަޅުގަނޑު ގަ

ރީމަ ކަަމށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލު ެވސް ސަބަބުތަކެއް ހުއީ ދަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް. މި ބާރުވެރިކަން ހޯދަން މި

މި އިޞްލާޙަށް އަިދ  ،ެއކީ މި ިއޞްލާޙު އަުޅގަނޑުމެން ބަލަިއގަނެުހރިހާ ސަބަބުތަކަކާ ، މިއެބަކުެރވޭ. އެހެްނވީމާ

ސް އަޅަންޖެހޭ. ވެ މިއަށް އަޅަންޖެހޭ އިތުުރ ފިޔަވަޅު ،ފިކުުރކޮށް ޓީ މަރުޙަލާގައި އިތުރަށް ވިސްނައިއަޅުގަނޑުމެން ކޮމި

 މިއަށްފަހު އަޅުގަނުޑމެން އެބަ ދާންޖެހޭ މިނޫން އެހެން ޒިންމާދާރު މުހިންމު ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއިއަޅުގަނޑު ހަމަ ގަ

ހިާރއްޖޭެގ ދިވެ ތަކުގެ ތެރޭަގއި ދިވެހި ޤައުމާއިޝަރުތު ަބވާ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް ކުރިމަތިލުމުގެމަޤާމުތަކުގައި ތިއް

ށްފައި ނޫނިްއޔާ އެ ިދރާސާކޮ ވަރު ބަަލއިްއގެ ތެޭރގަިއ ހުރި މިންއެބައެ  ،ުކރާ މިންވަރުޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޙްތިރާމު

އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށްނުލެވޭ އިންތިޚާބުތަކުަގއި އެހެން މީސްމީހުންނަށް ވެސް ކުރިމަތި 

 ،ށް ނުކޮައގު ެވއްޓޭ ގޮތަށް ވާހަކަދައްަކއި، ދިވެިހ ޤައުމަށް އިޙްތިރާމު ދެކެން. ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭުރގަިއ ރާއްޭޖގެ

ނުއަާސީސ ނޫިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ނުކުރާ ބަޔަކުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޙްތިރާމްދިވެހިރާއްޖޭހެ ޖުމްހޫރިއްޔާ

ންތައްތަެކއް. ނުާވނެ. އެވެސް އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަހަދާ މަޖިލީހަށް ވެސް ވަދެގެންވުޖޫދަށް ގެންނަ ގާނޫނު

ޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ެވްސ ފަހުން ދުނި ނިންމާ ޔާެއއް ނޫން. މިހާރު ގާނޫނު ހަދައިހަމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

، ަތއް އެަބ ގެެނވޭ. އެހެންވީމާގާނޫނުަތކަށް އިޞްލާޙު ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުިޅގެްނ ވުޖޫދަށް އެަބއާދޭ އިޞްލާުޙތައް.

އަޅުގަނޑުމެްނގެ  ،ށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައި މިހިރަ މައްސަލަތަކަ

މުސްލިމަުކ  ނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ޝަރުތެއްތެރޭގައި ވެިރކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ޝަރުތުތަުކގެ ތެޭރގަިއ ހުން

ންގެ ތެރެއިން ަބއެއް . އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެިއ ވުން. ެއއީ އަދި ުސންނީ ޖަމާޢަތުގެ މީހެއް ކަމުަގއިވުންކަމުގަ

 ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން، ލާން ބޭނުންވާ މީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިއްަބވަިއގެްނ އިސްލާމް ދީނަށާއި، އަދި 

ދައްަކވާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮށް، ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތަށް ވާހަކަފުޅުތަފާތު ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ހަޖޫޖައްސަވަިއ،

ބޭފުޅުްނ  އެ  ،އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުިވ ފަދައިން މި ؛ބޭބޭފުޅުންނަށް އެބަފެނޭ. އެ

 10އި އުުޅްއވާތާ ިދވެހިރާއްޖޭގަ  އުމެްއގެ ރައްޔިުތކަން ދޫކޮށްލައި،އަހަރު އެ ބޭރު ޤަ 10ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުުޅއްވާާތ 

 ެއއަށްވުރެ ވެްސ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުަރން. އަދި މަށްއްދަެތްއ ކަށީގެންވާ ރަނގަޅު މުއެީއ ހަމަ އެކަ އަހަރު ވުމަކީ 

މީހެއްެގ ަގއިަގިއ  މީހަކު ވާން ެއބަޖެހޭ. އެ އެ ށްހިން އިތުބާރުކުާރ ކަހަލަ މީހަކަ. ސަބަބަކީ ިދވެނީދިގުވާންޖެހެ

މިހާރުވެސް މިހިރަ  ނޫނުައާސސީގައި ޤާފަތައް. މި ހުންނަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަންނަން ބޭނުންާވ ސި

ފެންނަނީ މި ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން  ސިފަތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަޖެހޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި
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. ބޭފުޅުން ތަން އެ  ވެސް ީމގެތެރޭަގއި ހުރަްސއެޅޭ ކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް ކުރަްއވާ އިތުރު އެހެން ކަންަތއްތަެކއް 

ވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމަށް ގޮތުަގއި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރަްއވާ ބޭފުޅުންަނށް ދި  ަގބޫލުކުރާއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން

ވަންޏާ ވެރިކަމަށް އާެދވޭނެ ެއއްވެސް ފުރުޞަެތއް ރަން ބޭނުންދިޔަތަނުން ައޅުގަނޑުެމން އިބުރަތް ހާސިލުކުމާޒީވެ

އިންތިޚާބެްއ  އިކަނޑައެިޅގެން ިދވެހިރާއްޖޭގަ  ،ފެންނަނީ އޮެވގެނެއް ުނވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް މި

ވުރެ ބޮޑަށް އެ ިއންތިޚާބެއްގެ ތެރެއަށް ބޭުރގެ  ދިވެހިންނަށް ،ކަން ދީގެންވުެރ މުހިންމު ބާއްާވއިރު ދިވެހިންނަށް

 އި،ންތައް ފޮނުވަ ްނވާ މީހުންގެ ނައިންތިޚާބުަގއި ވާދަކުރަ ިއ،ގެްނ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯުރވައެިކއެކި ކަރަކަަރއިން ވަދެ 

ވެސް  ވާހަކަތައް އެ އަންަނނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ،މިވެނިމިވެނި ބަޔަކަށް އިންތިާޚބުގައި ވާދަކުެރވެންޖެހޭނެ ކަމަށް

އިންތިޚާބުތަުކަގއި  އުމުތަކުގެޤަދި ދުނިޔޭގެ މުހިންމު ބާރުގަދަ އުމުތަކާއި އަޤަނުދަން އެހެން އަވަށްޓެިރ 

އުމުގެ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ. އެއީ ޤަ ތި ށޭރު ފާޅުކުރާކަށް. މި މީސްމީހުންނަޢޫޝު  އިއަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިޔާލާ 

ބޭފުޅުން އައިްސގެްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަްށ  ުނވާތީެވ. އެހެންީވމާ، އެޤުވެރިއުނޑުމެން އެކަންކަމަށް ޝައަޅުގަ

ހާސިލުކުަރން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަެކއް  ،ވާަހކަފުޅު އެ ަދއްަކވަނީ އެބޭފުޅުން ބޭނުންާވ ކަންތައްތަެކއް އައިސް އެ

ހުރީމަކަން އަޅުގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭީތވެ މި އިޞްލާޙުަތއް މިގޮތަށް އޮތުމަކީ މުހިންމު ަކމެއް ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ދެކޭތީ 

 މިއަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު މެންބަތްތެރި އިްއޒަފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝު

 އަށް.هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ްށ ( އަރިާޔސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު) 2008/12ބަރު ގާނޫނު ނަން`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

ވާ ިއޞްލާޙަކީ ިމީއ  ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުްއވާފައި މި ނިހާން އަޙްމަދު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިމާލޭ

ނޫނަށް. އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާީއދުކުރާ އިޞްލާޙެއް. ޙަޤީޤަުތގައި މިފަދަ ބަދަލުތައް ގެްނނަން އެބަޖެހޭ މި ގާ

ފަހުން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލެޭވ  އަހަރު 10ރަށްވެހިކަން ދޫކޮށްލާާތ  ،ހަމައެކަނި ބޭރުގެ ރަށްެވއްަސކަށް

މިއީ ހަމަ އަންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް. މީގެއިތުރުން އަދި ހަމަ އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގައި  ،ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުުރން

ޖެހެނީ  ދޭތެރޭަގއި ވެސް މިއަށް ވިސްނާލަން. އެެހން ދަންނަވާލަން މި  ނގާ ކަންތައްތަކާހިދިރިއުޅުްއވިޔަސް އެތެރޭަގއި 

 ިއ،ންނަ ގާނޫުނތަކުގެ ބާރު ކަނުޑވާލަހެދިފައި ހު ިއ،ނޫނުއަސާީސގެ ބާރު ކަނޑުވާލަ ޤާ ގެ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާ

 ދޭތެރޭގައި ެވސް ގޮެތއް ވާތްކުރާ މީހުްނނާޣާޖައްސަަވއި ބަނޫުނއަސާީސއާއި ގާނޫނުތަކަށް ގޮން ޤާކަނޑައެިޅގެން ފާުޅގައި 
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ީއ ަސއްތައިން ަސއްތަ މުސްލިމު މީހުންެގ ސިޔާސީ ަޙއްޤުތަްއ އެބަޖެޭހ ހިފެހެއްޓެން. ެއއީ މި ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އެ

ޭޖގެ ރާއް ،ފަދަ ޮގތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ދީން ގެއްލިގެންދާގައި އޮތް މާްތވެގެްނވާ އިްސލާމްއުމު ޤަމި  ،އުމަކަށް ވާއިރުޤަ

ކަމަށް ބުރޫއަރާ ގޮތަްށ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ާރއްޖޭގެ މިނިވަން އި،ނޫނުއަސާީސެގ ބާރު ކަނޑުވާލަ ޤާ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ެވރިކަންކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ އެއީ އެްއވެސް ހާލެްއގަިއ  ،ކުރަން ލިބުމަކީރަްއޔިތުންގެ މަްއޗަްށ ވެރިކަން ރާއްޖޭގެ

ނުކުެރވޭ. އަުޅގަނޑު މި އިޝާރާތްކުރަނީ ހަމަ  ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަްށ ގަބޫލެއް ނެ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ

ރީ މަހުެގ ވަރުއާދެ! މިއަހަރުގެ ފެބު ؛ފަހުން ރިފް ވިދާޅުވި ފަދައިން ދާދިޢާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ކެލާ ދާއިރާ 

އުމުެގ ޤަގޮތުަގއި ިދވެހި  ކީ ެއއީ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުުކރާައށް. އޭަގއި ަބއިވެިރވާ ބޭފުޅުްނނަދިޔަ ހާދިސާ އިަގއި ހިނގަ  1

ނިވަްނކަން ނަގާަލން މަސައްކަތްކުިރ މީހުން. ދުއްވުން. އެއީ ިދވެހި ަރއްޔިތުންެގ ދުޝްމަނުން. މިރާއްޖޭގެ މިޢަ

ށް ބޭނުންނުވާ ުއމު ދެމިއޮތުމަޤައުމެއްގެ ގޮުތގައި މި ޤަތަ ިއސްލާމީ ެއކީަގއި މާތްވެގެްނވާ ސައްތައިން ސައްހަމައެއާ

ނޫނުައސާސީ މިހާރު ޤާ ގޮތުން ިދވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މީހުން އެކަން އެކުރީ. އެހެްނ މިދެންނެވީ މި ނިޒާމު ހިނގާ

ބާރުތައް ވަިކކުރެވިފައި އޮތް ދައުލަތެްއގެ ހި ދައުލަތް އެކުެލވިގެްނވަނީ ދިވެ ،ގޮތަްށ ބަލާއިރު ބައްޓަންކުރެވިަފއި އޮތް

 ،ސަރުާކރު ހިންގުމުގެ ދާއިރާާއއި ،އިމުކުރުމުގެ ދާއިާރއާއި ޤާފު ޞާޢަދުލުއިން ،އި މިއޮްނނަނީގޮތުަގއި. ޭއގެތެޭރގަ

ްނ ނޫނުއަސާސީޤާ ގެދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާ ،އޮންނަނީ. އޮންނައިރު މި ބާރުތައް ވަިކކުރެވިަފއި މި .ހެދުމުގެ ދާއިރާގާނޫނު

 އެްނމެ މަތީ ބާރު ދެއްވާފައި މި  ،ެބވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމު ހިންގަން ހަވާލުކޮށްފައި ތިއް

އިްސކޮށް ތިއްަބާވ  ޕްރީމް ކޯޓުަގއި އުއްތަމަ ަފނޑިޔާރާއި އަދި އޭގެދަށުން ެދން އެންމެޕްރީމް ކޯޓަށް. ސުއޮންނަނީ ސު

ުނވަތަ ހަވާުލކޮށްފަިއ  ން މަތިކޮށްފައި އޮްތ މަސްއޫިލއްޔަތުނޫނުއަސާސީ ޤާބޭފުޅުންނާ  މި ބޭބޭފުޅުން އެ ،ފަނޑިޔާރުން

މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް  ޓަކައި ކަންކުރީމާ އެށް ފުރަގަސްދީފައި އެ އެއްފަރާތްކޮށްލާފައި އަިމްއލަ އެދުމަށްއޮތް ވާޖިބަ

މީހުންނަކީ ވެްސ ރާއްޖޭގެ ވެިރކަމަށް ފަސޭހައިން ކުރިމަތިލެވޭ މީހުންނަށް ވެގެންނުވާނެ. އަދި މިދެންނެވި  އެ؛ އެބަޖެހޭ

ބޭފުޅުން ލައްވާ މިފަދަ ިވޔާނުދާ ޢަމަލެއް ހިންގަން  ޅުންނަށް ރިޝްވަތާއި ަފސާދަ ބޭނުންކޮށްގެން އެބޭފު

ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މައްަޗށް ވެރިކަންކުރަން އަުޅގަނޑަްށ ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ހަމަ  މަސައްކަތްކުރި މީހުންނަށް

މާ، އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ މިއަްށ ތާއީދުކުރަމޭ. އަޅުގަނުޑ ނުވާނެ. އެހެންވީ އެްއވެސް ފުރުޞަެތއް ޮއެވެގނެއް

ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަްނ ، ގޮުތގައި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަްއޗަށް ވެރިކަންކުރަން ބޭނުންވާ މީހަކު ގަބޫލުކުރާ

 ކު މީހަ ވެހިންގެ ތެޭރގަިއ އެދޫކޮށެއް ނުލާނެ. ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޔިެތއްެގ ނަން ނުވަތަ ަހއިސިްއޔަތު ދޫކޮށްލާނީ އެއީ ދި 

އުމަށް ޤައެފަަދ މީހުންނަކީ ދިވެހި މީހަުކ ވާން ބޭނުންނުވާތީ.  ދިރިއުޅެން ބޭނުންނުވާތީ. ިދވެހި ރަްއޔިތަކަށް އެ

ގޮުތގަިއ މި ބިލަކީ،  ނުކުެރވޭ. އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ހެޔޮއެދޭނެ ބަެއއް ކަަމކަށް ެއްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަނޑަށް ގަޫބލެއް

ކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޔާދަތު ރައްކާތެރި  އިއުމުގެ އިސްތިޤުާލލާޤަލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބި

ބޮޑަށް ބޭނުންވެގެން  ެއކީަގއި މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓަން ވަރަށްގެންދާނެ. ހަމައެއާބާރު ލިބި
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ޑަށް ގަބޫުލކުެރވެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ މި ބިލަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލެއް ކަމަށް އަޅުގަނ

ން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަމޭ. ހަމަ މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ނަމަވެސް އާދެ! ޕީ.ޕީ.އެމު ؛އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީން

ހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ރޭގައި ދިވެމިއަށް އިތުރުކޮށްލަން އަުޅަގނޑު އެދެމޭ މިދެންނެވި ކަހަލަ ބައެއް އިޞްލާޙު. ޭއގެތެ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިނިވަންކަމާއި ިއސްތިޤުލާލަށް  ،ާއއި ހެދިފައި ހުންނަ ގާނޫނުތަކަށް ގޮންޖައްސަވައި ނޫނުއަސާސީޤާ

ުކރަން ކުރިމަތިލެވޭނީ ވަިކ ރައްޔިތުންގެ މަްއޗަށް ވެިރކަން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާ މީހުންނަށް ދިވެހި ބުރޫއަރާ

ުނވާނޭ. މިކަހަލަ މައޭ. ނުވަތަ ކުިރމަތިލެވިގެނެއްދިަޔއިއިވަކި މުއްދަެތއް ފަހަނައަޅަކުރިާތ  ކަންއެ ؛މުއްދަތެއް

ޮބޑަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި، ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަކީ ވަރަށް .ން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއިޞްލާޙުތަކެއް އެބަޖެހޭ ގެްނނަ

ނެ ސައްތައިްނ ނުވާ ހި ަރއްޔިތުންގެ އެްއވެސް މީހަކު ބޭނުމެއްެއކީަގއި ދިވެމަށް ލޯބިކުރާ ބައެްއ. ހަމައެއާކަމިނިވަން

ވެސް ިދވެހި  އުމު އޮންނާކަށެއް. މިހެން ދަންނަވާއިރުޤަ އުމެްއެގ ގޮތުަގއި ނޫނިއްޔާ މި ޤަސައްތަ މުސްލިމު 

ދަ މީހުންނަށް ރައްޔިތުންނޭ ިކޔަިއގެން އުޭޅ ބައެްއ މީހުން އެބަތިބި ިމނޫން ގޮތްގޮތަްށ ބޭނުންވާ. ެއހެންވީމާ، އެފަ

 ،އޮތް ހަމަޖެހުމާއި ގޮތަށް އޮުތމަކީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި ވެރިކަމަށް އާދެވޭ

މެދު ސުވާލެއް  ކަމެއް ކަމާ ކަމަށް ބުރޫއަރައިގެންދާނެ އެުކވެރިކަމާއި އެއްަބއިަވންތައޮތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި

އަުޅގަނޑު ަހމަ މިއަދު ބިލުގެ ބަހުސްގަިއ  ،މާ، އަުޅގަނުޑމެން މިހާބޮޑަށް ބާރުލާފައި މިދަންނަވަނީނެތް. އެހެންވީ

އެކީަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ދިރިުއޅެން  ތާޙަލަޞްދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ސުލްޙަމަ ،ވާހަކަދަްއކަމުން ވެސް ދަންނަާވލަން ބޭނުން

ގޮތުަގއި އަބަދުގެ އަބަދަށް މި  ގެ އުެމއްޤައިން ސައްތަ މުސްލިމު ކީ ަސއްތަައުޅގަނޑުމެންނަ ،ވަންޏާ ބޭނުންވާ ކަމަށް

ންމެ ކަމަކާ އުމު ބާއްވަން ބޭނުްނވަންޏާ އިނގޭތޯ. ހަމަ ބާްއވަން ބޭުނންވަންޏާ އަދި ދިވެހި ަރއްޔިުތންނަށް ދިމާވާ ކޮޤަ

 ވަންޏާ މި ކަމަށް ގަނޑުެމން އެދޭފާގަތިކަން ހޯދައިދޭން އަޅުއްިޔތުންނަށް ހަމަޖެހުމާއި އުފާރަ ިއ،ކެރިގެން ކުރިމަތިލަ

ބިލު މީހުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމަށް އާދެވޭެނ ޤާކުެރވޭވަުރގެ އެީކގައި މިކަންކަން އެބަޖެހޭ ފާސްކުރަން. ހަމައެއާ

 އުލަށް ޙަ ންނަށް މިއަުދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާގޮތަކަށް ގާނޫނުތައް ަބއްޓަްނކުރެވިފަިއ އޮންނަން އެބަޖެޭހ. އަުޅގަނޑުމެ

ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުން  އަުޅގަނުޑމެންނާ ،ލާއިުރގައި އިސިޔާސީ މައިދާނަށް ނަޒަުރ ހިންގަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ،ާލއިރުއިވިސްނަ

މީހުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު އޭގެތެރޭަގއި  މީހުން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގޮތާއި އެ ދައްކާ ވާހަކަތަާކއި އެ

ކުެރވިާދނެ ބޭފުޅަކު ހުރި ކަމަކަށް ވެރިކަންއެީކގައި  ލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާޚްއިދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ މައްޗަްށ 

ށް ވިސްނާލުމަށްފަހު. އަުޅގަނޑު ކުިރން އިޝާރާތްކުރި ަބއެއް ާހދިސާތަކަ ،ނުކުެރވޭ. އެހެން މިދެންނެވީ ގަބޫލެއް

 އަޅުގަނޑު މިއަދު ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ގޮތުަގއި ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ެއކީަގއި އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާހަމައެއާ

އުމަކީ އަުޅގަނުޑ ޤަދިވެހި  ؛އުމަށް އެންމެ ހެޔޮއެދޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންޤަދިވެހި  ،ހުރެގެން ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ގެ ރިޔާސީ އަހަރު އުމެއް ކަމަށް ވާްނ ބޭނުންވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު އެބަޖެހޭ މި ޤަވި ގޮތަށް ބައްޓަންވެފައި އޮތް މިދެންނެ

ވާހަކަ އަޅުގަނުޑ  ން ިއނގޭތޯ. މިްއވައްޔޫމަށް ވޯޓު ދެޤަޔާމީން އަބްދުލްهللا ރަީއސް އަބްދު  އިންތިޚާބުަގއި މިއަުދގެ
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ތެރޭަގއި ހިނގާފަިއ  ގެއަހަރު 5އަހަރުދުަވސް ވަންދެން ނުވަތަ މި  4މިދަންނަވާލީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މި 

ވާހަަކ މިދެންނެވީ.  ކޮށްަފއި މިށް ވިސްނުމަށްފަހު. އެަކންކަމާ ދޭތެރޭގައި ިޚޔާލުންކޮހުރި ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ފު

 އި،މަންފާ ހުރި ގޮތަށް ވާހަކަދައްކަ  އިޔާލިއްޔަަތކީ ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫ

ހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ކަމެއް ބައްޓަންކުުރން. އެ ހާމީހާެގ ހުރި އުމަށް ފަިއދާކުރަނިވި ގޮތަށް އެ، ޤަރައްޔިތުންނަށް

އުުމ ޤަ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި  ،އުމަށް ނިސްބަތްާވ ޮގތަށް އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީޤައިންތިޚާބުކުރި ދާއިާރއާިއ އަިދ މުޅި 

 ،ާބވެފައި އޮތްއަުޅގަނުޑމެންގެ ޤައުމަކީ ބޭރުގެ ނުޫފޒުތަކުން ެއއްކި ،ކަމަށް ވަންޏާ މިގޮތުަގއި ދެމިއޮތުމަށް އެދޭ 

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްަލއަްށ ނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިފައި އޮތް ޤައުމަކަށް ހަދަން 

 ގަނޑު ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާމި ޤާނޫނުއަާސސީގެ ބާރު އަުޅގަނޑުމެން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވަންޏާ އަޅު  ،ބޭނުންވަންޏާ

މިއަހަރު މި ބޭއްޭވ ރިާޔސީ އިންތިޚާބުަގއި މިއަުދެގ  ،ގޮަވއިލުމެއް ިމއީްއޔިތުންނަށް ގޮަވއިލާ ވެހި ރައެީކގައި ދި 

ދެއްވާށޭ. އެއީ މި ަވގުތަށް އްޔޫމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ޯވޓުޔާމީން ޢަބްދުލްޤަ هللا އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޢަބްދު

 ކަތްކުރުން ެއއީ ކޮންމެ މީހަކު ގޮތުަގއި މަަސއް  އަބަދުެވސް ރަނގަޅުދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތޭ. 

، އެ ވާހަކަ ަދންނަވައިލާފައި އަިދވެސް ެއްއފަހަރު މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު މެ ބޭނުންވާނެ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާވެސް އެން

والس الم عليكم ورحمة ކުިރއްޔާ. ލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން

 . هللا وبركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު މެޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

 އަޙްމަދު މުބީނަށް.

 

 ދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަ

ށް މިހާރު ( އަނޫނުގާރިޔާސީ އިންިތޚާބުގެ ) 2008/12ނޫނު ނަންބަުރ ގާކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ޝު 

ގުޭޅގޮތުން ވެސް އަުޅގަނޑުވެްސ ކޮންމެވެްސ ެއއްެޗއް  އި މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގަ 

ށް އަުތގައި މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމަބޫލުކުރާ ގޮގަ އެދުނީ. އާދެ، އަުޅަގނޑު ތަކަށްދަންނަވައިލުމަށް ޓަކައި ފުުރޞަ

އަިއއިރުަގއި އަދި މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ނުވަތަ ިމ ބިލު ފާސްވުމުެގ ކުީރގަިއ އިތުރަށް ބަެއއް ކަންކަން 

ށް އަުޅގަނޑު އެދުނީ. އި ފުުރޞަތަކަްއސާކޮށްލަން ޙަޤީޤަތުގަހިއަޅުގަނޑު ބޭނުންވާތީވެ ެއކަން  ރަނގަޅުކޮށްލަން ހަމަ

ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ޝައްކެއް ވަސްވާެހްއ ގައަޅުގަނޑު 

ހެން ވާން ކޮންމެ ބޫލުކުރާ ހުރިހާ ހަމަތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި މީހަކަށްގަން ދިވެހީ ،ނެތް މިންވަރަށް އެބަޖެހޭ ދިވެހިވަންތަ
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ށް އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިން އެ ދީނަކަ ،އެބަޖެހޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑުެމންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ 

ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ދަްއކާ  އިސްލާމްދީނުގެ އަސްަލކާ ޚިލާފު ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާ ؛ތަބާވެގެން ތިބި އިސްލާމްދީން 

މިފަދަ ކަންކަން ދިރިއުޅުމުގެ ތެރޭގައި ުނވަތަ އެިކއެކި ޕޯޑިއަމްތަުކަގއި  ،ދުރުވެ ކަމާދީނީ ކަން ،ފަރާތްތަކާއި އިނގޭތޯ

ވެސް  ކަދެއްކިަފއި ހުންނަ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ނުވަތަ އެކި މުނާސަބަތުތަކުަގއި އެކި ގޮްތގޮތަށް މި ބީދައިން ވާހަ

ކުރިމަިތލާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި  ދާއެއްންހުރި ޮކންމެވެސް މާއްވެސް ގުޅު  އެއާބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ގައަޅުގަނޑު 

ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކުެރޭވ  ބޫލުކުރަން. މިހެން ފާހަަގކޮށްލަން މިގަހިމަނަންޖެހޭކަމުގައި އަުޅގަނުޑ 

ސް އެބަ ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މަދުން ނަމަވެވަރަކަށް އަހަރު 10މި ފާއިތުވި  ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް

ިދވެހިންގެ ެތރެއިން ޚާއްަޞކޮށް ާރއްޖެިއން ބޭރުގެ އެކި ަޤއުމުތަުކގަިއ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ  ،ފާހަގަކުރެވޭ 

ން އެބަ ދިވެހިްނގެ ތެރޭގައި ތިބެފައި ވެސް ކޮންެމެވސް ވަރަކަށް ެއއްފަރާތްެވގެްނ ތިބި ބައެއް ބޭބޭފުޅު ،ފަރާތްތަކާއި

 ފޯަރމްތަކުގަިއ ވެްސ ދެއްކިފަ. ށުއަރާ ކަހަލަ ވާހަކަތަްއ އެބަހުރި ބަެއއް ކަހަލައަުޅގަނޑުމެންގެ ދީަނށް ފު ށް،ދީނަ

ދޭތެރޭގައި ވެސް އިނގޭޯތ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމިްކ މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް  ، މިފަދަ ފަރާތްތަކާއެހެންވީމާ

ތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް އަދި ހަމައެހެްނމެ މިއަށް މި ޝަރު ން.އް އަޅަނަމަވެސް އެބަޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތކެ

އެފަދަ ވިސްނުާމިއ  ؛ބޫލުކުރަނީ. އެއީ އެފަދަ ފަރާތެއްގަ ހޯދަންޖެހޭކަމުގައި އަުޅގަނޑު އިންކޯޕަރޭޓްކުެރވޭނެ ގޮތެއް

އަަސުރ ނަމަ ޭއގެ  ކަމުގަިއވާމަޤާމަކަށް އައިސްފި މުންއް އަުޅގަނޑުމެްނގެ މިފަދަ މުހިޚިޔާލާތާއި ފިކުރު ހުންނަ ފަރާތެ

ފަދަ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަންތައްތަެކްއ  މުޅި ދިވެހި އެންމެ ރައްޔިތުންނަށް ޝާމިލުވެގެން އަންނާނެ

، މިފަދަ ންަތކުން ެފނިފައިވޭ. އެހެންވީމާޮގސްފައިވާ ވެރިކައަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާއިތުެވގެން  ހިނގައިދާނެކަމުެގ ބިރު

ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެްނ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތުން  ކަމެއް  މުކަމެއް ހިމެނުމަކީ ކޮންމެހެނަކުން ވެސް މުިހއް

މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކެއް  ،ހިނދު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވީތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަންރައްޔި

 އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ކީގެންނަން އަުޅގަނޑު ހުރި މަޖިލީހަކަށް އައިއިުރގައި މިފަަދ ވާހަކަެއއް ދައްަކއިނުލާ ދޫޮކށްލުމަ

ވެސް ކުރެޭވވަުރގެ ކަމަކަށް ނުވާީތވެ އަުޅގަނުޑ ހިތަށްއެރީ ހަމަ މި ވާހަަކ ހިްއސާކޮށްލާނަމޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެްއގޮތަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެން އެ ދީނަކަށް  ،ެވއްޖެ ރާއްޖޭަގއި ެވރިކަންކޮށްފައި ތިބި ބޭފުޅުންގޮއްސަ ބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ފެނިެގންލޮ

އި އެބަހުިރ ފޯރަމްތަކުގަިއ ވެސް ަދއްކާފަ ވާހަކަތައް އިނގޭޯތ ހަމަ ޕަބްލިކުޚިލާފު  އިސްލާމްދީނާތަބާވެގެން ތިބި 

ާރ ވާހަކަެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. މިއީ ވަކި މީހަކަށް އަމާޒުކު ؛ދޭތެރޭގައި ވެސް ތްތަކާ، މިފަދަ ފަރާއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

ްއެޗއް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ދީނަކީ ނޑުމެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ދީނަީކ ރަްއކާެތރިވެފައި އޮންނަންޖެހޭ އެލަކޮށް އަޅުގަޖުމު

ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ؛މާޔަތްވެފައި އޮންނަންޖެހޭނެ އެްއޗެއް. އަުޅގަނޑުމެންެގ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހި

 ބޭފުޅަކީ ވެސް ހޮވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަ އޮންނާނެ ބޭފުޅެއް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ހިސާބުން ފެށިގެން އެއިން ކޮންމެ 

 .ސަތޭަކ ޔަޤީންކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަތޭކައިންކުރިމަތިލާއިރުަގއި. އެހެންވީމާ 
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 ވެްސ ޒަމާނެްއގަިއ އެއަޅުގަނޑުމެންގެ ދީން ދިފާުޢކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ައުޅގަނޑުމެންނަށް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެއް 

ނަމަ އެކަީށގެންާވ މުއްދަތެއް އިޞްލާޙުވާްނ އެހެންވެއްޖެ ،ަކއި ދައްޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ފަރާތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނާ

ަގއި ނޫނީ އެ ފަރާތެއްގެ ޢަމަލުތަުކން ރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީންކަްނ ހޯދޭހާ އެކަށީގެންވާ ުމއްދަތުތަކެއް އޮންނަންޖެހޭނެކަމު

ގޮްސ ިދވެހިރާއްޖެއިން ފިލަިއގެން ،ންމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެހިމައެހެންމެ އިނގޭތޯ އެކި ކަހަަލ ބޫލުކުރަން. ހަގައަޅުގަނޑު 

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ޮގސް އެކިެއކި ކަންކަމުގެ ތެޭރަގއި މިހެން އުޅެފައި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކުއްިލއަކަށް 

ކަުމގަިއ  ގޮތުަގއި ހަމަެއއް ބޫލުކުރާ ގަގޮތަށް އޮތުމަީކ ވެސް އަުޅގަނޑު އިސް ވެރިކަންކުެރވޭ ހަމަ އަންނަ ގޮތަށް އަ 

ގޮސްފަިއ ރިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންބޫެލއް ނުކުރަން. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރަްނޖެހޭނެ. މީގެ ކުގައަޅުގަނޑު 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެތަްއ  ،މަ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދަކޮށް ވެއްޖެ ހަމަ މިހެން ތިބެފައި ކުއްލިައކަށް ައއިސްފައި ހަ

ގޮސް ުއޅެފައި ުކއްލިައކަށް ކުން މިހެން އުޅެފައި ފިލަިއެގންއެިކއެކި ކުށްތަ  ،އެތައް ުދވަހެއް ވަްނދެން އުޅެފައި ،ޒަމާނެއް

ެވސް ހޯދާފައި ތިބި ބޭފުޅުން  އައިްސ ހަމަ މި ބާއްާވ ެއިކއެކި އިންތިޚާބުތަކުަގއި ހަމަ ކުރިމަތިލައިގެން ކާމިޔާބު

 ، މުޅި ދިވެހިވަންަތކަންަލއެއް ިމއީ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާއެބަތިބި އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމަ، މިއީ ވަރަށް ޮބޑު މައްސަ

 ދީން ައޅުގަނޑުމެންގެ ،ައޅުގަނޑުމެންގެ ަވޙުދަތު ދިފާޢުކުރުމަށް ޓަކައި، ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އިނގޭތޯ

އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ހުރި ުއޫސލުތަކާއި ައޅުގަނޑުމެން ތަބާވެގެން މިތިބި ކަންަތއްތަްއ  ،އިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަހި

ދިފާޢުކުރުމަށް ޓަކައި ެވްސ މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ގެންަނއިރު އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް އުންމީދުކުރަން އިނގޭޯތ 

ގޮތެްއގަިއ  މިއަށްވުރެ ހަރުދަނާ ، ވިސްނައި ދޭތެރޭގައި ިމއާ ،އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ގޮތެއްގައި މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ތާީއދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ހަމަ އުއްމީދުކުރަްނ  ލަމިކަން ކުރަން. ޖުމު

ވޭނެ ކަމަށް. ެތރޭގައި ހިމަނައިލެއަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރި ކަންތައްތައް މި ބިލުގެ ކަންކަން ނިމިގެން އަންނައިރުަގއި މީގެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ތެރި މެންގެ އިްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާ

 ރިފަށް.ޢާޢަލީ 

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާޢަލީ ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ އޭުރަގއި ވާހަކަދައްކަމުން ހަމަ އިތުރުކޮށްަލން ބޭނުންވި ދެ ވާހަކަެއްއ 

ލަން ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާ ؛ނުވީމައެބައޮތް. އެހެންނަމަވެްސ، ަވުގތުޖެހުމުން އެކަން އެ ވަގުތު 

 ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ހަރު ުފރެންވާނޭއަ 10ދޫކޮށްލިތާ މާަޔތް ހިމާޔަތް ހޯއްދަވާފަިއ އެ ހި ރައީސް، ބޭރު ަޤއުމެްއގެ 
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މާޔަތް ދޫކޮށްލިތާ ހިމާޔަްތ ހޯދާފައި ހިލަން ޭބނުން ބޭރު ޤައުމެްއގެ ންނަވާޅަކު. ައޅުގަނޑު ހަމަ ދައައުުމގެ ވާަދކުރާ ބޭފު

ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ގެްނގުޅެަފިއ  .އަޅުގަނޑު އިތުުރކޮށްލަން ބޭނުންވާ ންޓުއަހަުރވުން އެއީ އެއް ޕޮއި  10

ކަންތައް ކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަނޑަށް  ލަން ވަރަށް މުހިއްމު ދެވެސް ހަމަ ހިމަނާ އަހަުރވުން މިއީ 10ދޫކޮށްލިތާ 

ލުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ތެދުވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ވާދިަޔއިމަ މި ދެ ވާހަކަ ދަންނަަގއި ލިބުނު ވަގުތު ފާއިުތވެގެންއޭރު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙަލާ މި ސްގެ މަރުހު ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަަވން. ބަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ

ހެޅުއްވި ބިލު ހުށަ އަދި .ނިމުމުން އިއަރުވަމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުތްތެރި ރިހާ އިއްޒަލީ އެދިވަޑަިއގެންނެވި ހުނިންމާ

 .  ފުރުޞަތު ވަނީ ދޫކޮށްލަްއވާފައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަހު

ންބަރު ޙުސައިން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ ،ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން، 6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{6.2}

 ށް( އަނޫނުގާިއންތިޚާބުގެ ިރޔާސީ ) 2008/12ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ހަޅުއްވާފަިއވާމުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަ

އިރާެގ ދާސްމާތޮޑާ ސް ފެށުން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަރެހުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ އިްބތިދާޢީ ބައިޞްލާޙު

 ވުމަށް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެއް 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ 

 ގެ ޔާ ޖުމްހޫރިއްދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އާދެ، ސަރުކާރުން ިމ ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ އި 

 ން އިތުރަށްބެހޭ ކަންކަން ހިންގު އިންތިޚާބާވަންޖެހޭ ެއންމެހައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ާބއް

 ތީން ބޭއްވޭއިތުބާރުކުރެޭވނެ ގޮތެއްގެ މަ ބޮޑު، ާހމަކަން ،އިންސާފުވެރި ،މިނިވަން އިންތިޚާބަކީ ،ހަރުދަނާކޮށް

ށް ( އަ ގާނޫނުބެހޭ ރިޔާސީ ިއންތިޚާބާ) 2008/12ޔަޤީންކުރުމަށް ޓަކައި  ،އިންތިޚާބެއްކަން ކަަށވަރުކުރުަމށް ޓަކައި

 ނޑު އެދެނީހިމެނިފައިވަނީ ދެ ޕޮއިންޓެއް. ވީމާ، އަޅުގަ އިލާޙެއް ހުށަހެޅުން. މި އިޞްލާޙުގަ އިޞްގެންނަންޖެހޭ

 ކުރިއްޔާ.ދެްއވުމަށް. ޝުނިންމަވައި ށްގޮތަމި ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މި އިޞްލާޙު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ؛  3ލަ  ބިލަށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ޖުމު. މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މިނެޓު  17ރީ ޕާޓީއަށް ހޫސިކުންތު. ޖުމް 47މިނެޓު  51ްށ ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަ 14މިނެުޓ  31ގަިޑ  1ޕީ.ޕީއެމަށް 

ސިކުންތު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ  28ޓު މިނެ 2ދާލަތު ޕާޓީއަށް އަ ސިކުންތު.  20މިނެޓު  12.ޭއއަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ 16
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އާދެ، )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  56މިނެޓު  4ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 މެންބަރަކު މިހިސާބުން ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ބަހުސް މަރުޙަލާ މި ނިންމާލީ އެއްެވސް އިްއޒަތްތެރި

 ފުރުޞަތު ވެސް ވަނީ ދޫކޮށްލައްވާފަ. ނުވާތީ. އަދި ފަހު އެދިަވޑަިއގެންފައި

ޢަލީ މުޙައްމަދު  ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ،6.3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{6.3}

ަނއުމުގެ ބިލުެގ ށް އިޞްލާޙުގެ( އަ މު ގާނޫނުއާންބެހޭ  އިންތިޚާުބތަކާ) 2008/11ންބަރު ގާނޫނު ނަ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ންބަރު ޢަލީ މެއަރުވަނީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ށުން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެ

 ދެްއވުމަށް.ޅުއްަވއިޙައްމަދަށް، ބިލު ހުށަހަމު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު

ގާނޫނަށް މި  .2008/11ނު އެއީ މު ގާނޫއާންބެހޭ  އިންިތޚާބުތަކާ އާދެ،ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. . `

އަދި އިންތިޚާބުތަކަށް  އިކާެވްސ ރާއްޖޭގައި ބޭްއވޭ އިންތިޚާުބތަ އިޞްލާޙުތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ

އަދި ހަމައެހެންމެ، އެކަމާ ގުިޅގެން ަހރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތެްއ  ،ތައްޔާުރވުމަށް ކަމާ ގުޅޭ މުައއްސަސާތަކުންާނއި

ގުތުްނ ވަރަށް ބޮޑު ގާނޫނެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިވަ  ،ގޮތުން އެކުލެވިަފއިވާ ވަރަށް ިދގު ބެހޭ ލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާޢަމަ

ފުށް ފެންނަ  ވީހާެވސް ރަނގަޅަކަށް ދެ ،ގޮތުަގއި މި އިންތިޚާބުތައް ރަނގަޅަށް ބޫުލކުރެވޭގަމިވަގުތަށް ައޅުގަނޑަށް 

ބޫލުކުރެވޭތީ މި އިޞްލާޙުތައް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަމުން މި ގަކަމަށް  ވޭނެބޫލުކުެރވޭ ޮގތަކަށް ގެންދެގަގޮތަކަށް އަދި 

ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  ގެރިއްޔާހޫދިވެހި ޖުމް ،މި ބިލު ުހށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީގެންދަނީ. އާދެ، 

 ،ތިޚާބުތަކަީކ މިނިވަންއިން ،ބެހޭ ކަންތައްަތއް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ިއންތިޚާބުތަކާބާއްވަންޖެހޭ އެންމެހަިއ 

ކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ޓަކަިއ މަތީން ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކެއް ހާމަކަންބޮޑު ައދި އިތުބާރުކުރުވަނިވި ގޮތެްއގެ  ،އިންސާފުވެރި

އޮތް މި ބިުލގަިއ ހިމަނާފައި އޮތް ިއޞްލާޙުތަކަކީ. އާެދ،  މިހާރު އަުޅގަނުޑ ހުށަހަޅާފައި މި ؛މި ގާނޫނަށް ގެނެވޭ

 ޓަކައި ށްމަޢަމަލީ ތަންފީޛްކުރު 2008/11 މިދެންނެވީ ؛ންފީޛްކުރުމަށް ޓަކައިގޮތުން ތަ ގާނޫނު ޢަމަލީ ބުނެވިދިޔަ

ކޮމިޝަނުން  ސްއަދި ހަމަ އެކަމާ ގުޅޭ އިލެކްޝަން ،މިހާރު ބައެްއ ކަހަލަ ދަތިތައް ފާހަގަކުރެިވގެން ؛ދިމާވާ ދަތިތައް

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް އެބަހުރި މިކަމާ ބެހޭ  ، އަދި ހަމަވެސް މުއައްސަސާަތކުންވެސް އަދި ސަރުކާުރގެ އެިކެއކި 

އަުޅގަނުޑ ފަހުގައި ންކަމަށް ވެސް ރިޢާަޔތްކުރުމަށްކަ ފަ. އެހެންވީާމ، މިތައް ހާމަކުރަްއވާޕޮއިންޓު ގޮތުން ބައެއް ކަހަލަ 

 ސް ށް އިލެކްޝަންވާ އިޞްލާޙުަތއް ިމ ހުށަހަޅަނީ. އެހެންކަމުން، މި ގާނޫނަ މި ހުށަހަޅާ މި ބިލާ އެއްޮކށް މި

އަދި ހަމައެހެންމެ، ކުރިްނ  ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކާއި މިޝަނުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާކޮ

އަިދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް އިޞްލާޙުަތކާިއ،  ނުަގކުރެވުފަހުަގއި ފާހަވާހަކަދެއްކުމަށްދެންނެވުނު އެހެން ފަރާތްތަކާ މި

ފަހުގައި އަދި ލުތަކަށް ވެްސ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްުއސޫރީމް ޯކޓުން މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ސުޕް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
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ވާީމ އަޤްސް ބަލަިއގެން އަދި ބައިނަލް ގެންދާނެ އުސޫލުތަކަށް ވެމާނުގެ ިއންތިޚާބުތައް ކުރިއަށް އޭެގއިތުރަށް މި ޒަ

އޮމާން އަދި ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ހެދުމަށް  ީވހާވެސް އަމާންފަރާތްތަުކން ވެސް މި އިންތިޚާބުތައް ،ދާއިރާތަކުން ެވސް

ގަުމންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންދިން ، ހިންއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދާތައް ެވސް ދިވެހިރާ ކައި ފާަހގަކުެރވޭ ހަމަ ޕޮިއންޓުޓަ

ންކަން އިޞްލާޙުަތްއ ނީ ކަމި ބިލަށް ވަ  ؛އެންމެ ބޮޑަށް ތަންދިން މިންވަރަކުން މި ގާނޫނުަގއި ަވނީ ކަންކަން

އޮްތ  ވާފައިއަުޅގަނޑު މި ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާސް ނޑު ދަންނަވާނީ ޙަޤީޤަުތގައި ވެ. އެހެންކަމުން، ައޅުގަފަޅާހުށަހަ

ދާނީ ން ބޭއްޭވ އިންތިޚާބުތައް ެވގެންމަ ައޅުގަނުޑމެންނަށް ކުރިއަށް ދެދިަޔއިޙުތަުކގެ ސަބަބުން އެ ފާސްވެގެންއިޞްލާ

 ޢަމަލުކުރަން އަދި ހަމައެހެންމެ، ،ންނަން ފަސޭހަބަލައިގަ ،ބޫލުކުރެވޭ ގަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ޤަތުގައިހަމަ ޙަޤީ

މި ބިލަށް  ،ދިުގ ވާހަކަތަެކއް ނުދައްަކއި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ދާނީ. އެހެންކަމުން، މާވެސް ފަސޭހަ ގާނޫނަކަށް ެވެގން

ންތައްަތކަށް ޙައްެލްއ ލަށް މިހާރުން މިހާރަށް ފާހަގަކުރެވިަފއިވާ ކައަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާފަިއވާ ިއޞްލާޙުތަކަކީ މި ބި

ޓަކައި ގެނެވޭ ރަނަގޅު އިޞްލާޙުތަކެކޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އެހެންކަމުން، ހޯދުމަށް

 ޝުކުރިއްާޔ. ފަހުގައި އިށީނދެލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށްގަނޑު މި ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށްމިހާހިސާބުން އަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުތު. ެއއީ ބަހުސްގެ ވަ  ގަިޑއިުރގެ 3ލަ މުަފއި ވަނީ ޖުމި ބިލަށް ކަނޑައެޅިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 17އަށް ރީ ޕާޓިހޫިސުކންތު. ޖުމް 47މިނެޓު  51ށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަ 14މިނެޓު  31ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ތު. ވަިކ ސިކުން 28މިނެޓު  2ދާލަތު ޕާޓީއަށް އަސިުކންތު.  20މިނެޓު  12.އޭއަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ  16 މިނެޓު

 .ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން 56މިނެޓު  4ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ުކ ންބަރަމެއްޒަތްތެރި ެއއްެވސް އި ކަމުގައި ދަންނަވަން. އާދެ، ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ

ފުރުޞަތު   ވަނީ ފަހުބަުހސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިންމާލީ. އަދި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު ވެސް ނުވާީތވެއެދިަވޑަިއގެންފައި

 ބިލު  3 ކޮށް ނިމުނު ދޫކޮށްލައްވާފަ. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއަދު މި ބަހުސް

ހަަކ ދަންނަވަން. ެގ ވޯުޓ ަވގުުތގަިއ އޮންނާނެ ވ1:30ާން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިައދު ހަށް ބަލައިގަތުމާ ބެހޭ ގޮތުމަޖިލީ

  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ] އަށް 13:30އިްނ  10:29ކޮޅު: ހުސްވަގުތު [

 (ދުމަސީޙް މުޙައްމަهللا ބްދުޢަރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

  ކަންކަމަށް ވޯޓަށްއެހުން މަށް ހުރި އެހު  ވޯޓަށް   .7
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް ހުރިހުއެ ވޯޓަށް ،7މް އެޖެންޑާ އައިޓަގެންދަން ކަމަށް. ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މި .الم عليكمالس  

 ހު(ކޮަޅކަށްފަ)ަވގުތުމޭޒުގައި ދަންަނވަން.  ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުަމށް އިދާރީކަންކަމަށް ވޯޓަށްއެހުން. ވޯޓު 

ވޭނެ ހުރިހާ ކޮށްލެ ކުޗެން އަރުވަން. މޮނިަޓރުށްލަދެްއވުމަށް ަހނދުމަފުޅުކޮށްކޮކާޑުޮކޅުތައް ެޗކު ތްތެރި މެންބަރުންއިްއޒަ

 ށްގެ މަޤާމައޭ  ޑު އަދި ރަނގަޅަށްކާއް ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ބައެ  ވެސް. ތިއްެބވި ތްތެރި މެންބަރުންނަށްއިްއޒަ

ުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުްނ ދުވަުހގެ މަސައްކަތްތަ ،7.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމް ށް ދައްކާ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ކަމަ ހާޒިރުނުވެ ވާ

ްނ ދަންނަވާލަ ތިން ވޯޓަކަށްނިންމާހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ިމ އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު 

 ކަމަށް. ، ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން އޮތް. އެހެންވީމާއެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ނު ނަންބަގާނޫ ،ހަޅުއްވާަފއިވާ މަނިކު ހުށައިންރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ  ވިލިމާލޭ

ރި  ިއްއޒަތްތެގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދުޞްލާޙު ތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަށް އި)ިރޔާސީ އިން 2008/12

 ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.  ބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށްމެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   މަނިކުއިންގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަވިލިމާލެ ދާއިރާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   37     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 37        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްބެވި މެންބަރުންެގ ަވޑަިއގެން ތިވެޒިރު ހާ. 85ލަ އަދަދު  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

 ބަރަކު ނެތް. ަވކި. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެނ37ް ؛ންބަރުންގެ އަދަދު ދެްއވި މެ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ38ު ؛ދުއަދަ

 ؛ންގެ އަދަދު މެންބަރުިއެގންނެވިގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވަޑަ 

ންބަރު އަޙްމަދު ރި މެދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ވިލިމާލޭއެހެްނކަމުން،  .37 ؛ލަޖުމު .19 ؛. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދ37ު

( އަށް ތިޚާބުގެ ގާނޫނު)ރިާޔސީ އިން 2008/12ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިންނިހާން ޙުސަ

ށް ލައިގަތުމަބަން މަޖިލީހުން ގެަނއުމުގެ ބިުލ ޯވޓުގަިއ ބަިއވެިރވަަޑއިގެންެނިވ މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުއިޞްލާޙު

. ންނަވަންދަ އަށް ފޮުނވިއްޖެކަުމގައިތަުކގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާ

 މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ ެދވަނަ ވޯޓު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ިއވާށަހަޅުއްވާފައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުސަޙުރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑާ ދާއިފަރެްސމާތޮ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ލައިގަތުމާ ބަގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ޞްލާޙުތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަށް އި)ރިޔާސީ އިން 2008/12ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް މެންމެދު އިއްޒަތްތެރި 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްސަޙުމެންބަރު ރާގެ ޑާ ދާއިފަރެސްމާތޮ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެން
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 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   37     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 37        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިތއްބެިވ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެނ85ްއަދަދު؛ ލަ  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ދެއްވި މެންބަރަކު ށް ވޯޓު. ނުފެންނަ ކަމ37ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 38މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެިވ ަވޑަިއގެންނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެ މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކުނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަ

 ފަރާތުން، އެހެންކަުމން، ސަރުކާުރގެ .37ލަ؛ . ޖުމ19ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ37ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ނަންބަރު  ނުނޫގާހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ފަރެސްމާތޮޑާ

ޓުަގއި ގެނައުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯ ށް އިްޞލާޙު( އަބުގެ ގާނޫނުޚާތި ންިރޔާސީ އި) 2008/12

 ސަސާަތުކގެ މުއައް  ބިލު މިނިވަންން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މިޤުގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާބައިވެިރވަަޑއި

  .މެ ފަހުމިއަުދގެ ެއން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ޮފނުވިއްޖެކަުމގައި ދަންނަވަން.  ކަންތައްތަކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުގާނޫނު ނަން ،ވާޅުއްވާފައި ހުށަހަ މުޙައްމަދު  ޢަލީ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫވޯޓު ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން 

މެދު  މާ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުގެނައުމުގެ ޙު ލާޞްްށ އި( އަންމު ގާނޫނުއާބެހޭ  ބުތަކާޚާއިންތި) 2008/11

 ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްެވވުން އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 38    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެން

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   37     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 37        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުެވަވޑަިއގެން . ހާޒ85ިލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ށް ވޯޓުދެއްިވ މަކަ. ނުފެންނަ 37. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 38ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ނެތް. ވޯުޓގައި  ޓުދެްއވި މެންބަރަކުމަށް ވޯ މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

ހެންކަމުން، އެ .37ލަ؛ . ޖުމ19ު ުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛. ފާސް 37ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ުރ ގާނޫނު ނަންބަ ،ޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހަ މުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ގެދާއިރާ ހޮޅުދޫ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 މަށް ވޯޓުަގއި ގެނައުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުޙުލާޞްށް އި ( އަންމު ގާނޫނުއާެބހޭ  ބުތަކާޚާއިންތި) 2008/11

ސާތަުކގެ މުއައްސަ ބިލު މިނިވަންން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މި ޤުއިގެންެނވި މެންބަރުން އިއްތިފާބައިވެިރވަޑަ 

 ޮފނުވިއްޖެކަުމގައި ދަންނަވަން. ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ކަންތައްތަކާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖޫން  27ނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާދެން  ޝުކުރު ދަންނަވަން.ވަރަށް ބޮޑަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 .ދުވަހުބުދަ ވާ  2018
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